Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

El ple

ordinària

Data

30 de juliol de 2020

Durada

des de les 21.00 fins a les 23.50 hores

Lloc

saló de sessions de la casa consistorial

Presidida per

David Rodríguez i González

Secretària actal.

Immaculada Jané i Viñals

ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES AL PLE
Nom i cognoms

Càrrec

Assisteix

David Rodríguez i González

alcalde president

Rosó Barrera i Call

1r tinenta d’alcaldia

NO

Ramon Montaner i Viladrich

2n tinent d’alcaldia

Sí

Judit Gisbert i Ester

3a tinenta d’alcaldia

Sí

Ramon Xandri i Solé

4a tinent d’alcaldia

Sí

Sara Alarcón i Postils

regidora d’ERC

Sí

Joan Parcerisa i Albacete

regidor d’ERC

Sí

Marc Barbens i Casals

portaveu del grup municipal de JUNTS

Sí

Isabel Pérez i Martínez

regidora de JUNTS

Sí

Francesc Xavier Torres i Romero

regidor de JUNTS

NO

Maria Pilar Viladrich i Massana

portaveu del grup municipal d’Alternativa
per Solsona-CUP

Sí

Òscar García i Companys

regidor d’Alternativa per Solsona-CUP

Sí

Encarna Tarifa i Fernández

portaveu del grup municipal del PSC-CP

Sí
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 04/12/2020
HASH: 79102245b54332589022fbbc7f36f622

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/12/2020
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

Excuses d'assistència presentades
1. Rosó Barrera i Call, no assisteix per baixa laboral per maternitat.
2. Xavier Torres i Romero, no assisteix per motius personals.
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió i, prèviament a la deliberació sobre els assumptes inclosos a l’ordre del
dia, comenta que fa poc s’ha sabut que el Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de
l‘article 100.2 del reglament penitenciari a la presidenta Carme Forcadell. Per aquest
motiu voldria introduir, per urgència, una moció en contra de la revocació de drets
penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i
en defensa de l’amnistia de totes elles.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna compte de l'acta de la sessió plenària ordinària celebrada el dia 11 de juny
de 2020, presentada a la consideració dels membres del Ple. En no produir-se cap
esmena o observació, l’acta queda aprovada per unanimitat dels regidors.
Expedient 1113/2020. Modificacions dels estatuts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya
Tipus de votació: unanimitat

A petició de l’alcaldia, Ramon Xandrí i Solé, regidor delegat d’Hisenda, explica la
proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu així:
«El Ple de l'Ajuntament de Solsona, en la sessió ordinària del dia 27 de juliol de
2018 aprovà l'adhesió de l'Ajuntament de Solsona com a membre del Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i acceptar els seus vigents
Estatuts.
En l'esmentada sessió plenària també s'aprovà el conveni pel qual s'estableixen les
condicions d'adhesió de l'Ajuntament de Solsona al Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya.
L’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 248, del dia 27 de desembre
de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8031 del dia 27 de
desembre de 2019 i al tauler d’anuncis i al web d’aquest Ajuntament.
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Favorable

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

D’acord amb el que preveu l’article 106 de la LMRLC Decret Legislatiu 2/2003 i els
articles 91 i 97 del ROF, es procedeix a la votació i, per unanimitat dels regidors
assistents, s’acorda introduir a l’ordre del dia del ple la moció esmentada, que serà
debatuda com a punt núm. 8 de l’ordre del dia.

Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació ni
reclamació.
El dia 4 d’octubre de 2019, la junta del CTFC va aprovar la modificació dels Estatuts
per actualitzar l’una banda, la composició de la Junta del CTFC amb motiu de la
incorporació de nous membres (la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Solsona), i d’altra banda, per permetre l’entrada d’un tercer representant de la
Generalitat a la Junta del CTFC.
Arran de les observacions formulades per la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya en l’informe del 16 de desembre de 2019, ha estat
necessari concretar les aportacions dels membres del consorci i incloure clàusules
en cas d’incompliment.
Vist el text íntegre dels Estatuts que recullen les consideracions que calia esmenar.

2. Aprovar el Text íntegre dels Estatuts de l’esmentat Consoci que s’adjunten com
annex.
3. Notificar aquesta acord al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.»
«Annex
Estatuts del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

1. Aprovar les modificacions dels estatuts del Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya que aprovà la Junta del Consorci Centre de Ciència i
tecnologia Forestal de Catalunya en la sessió del dia 6 de maig de 2020.

ACTA DEL PLE

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Article 1
1.1 El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya es va constituir
inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i,
posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Solsona.
1.2 El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya s’adscriu a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i s’hi relaciona mitjançant el
Departament competent en matèria de boscos.
Article 2
2.1 A l’annex 1, que té la consideració de part integrant d’aquests, es detallen en
cada moment les entitats integrades en el Consorci. L’esmentat annex 1 es renova
automàticament amb l’acord d’adhesió o separació d’un membre.

3

Codi Validació: 4LRT62S7CFMW9S97GQFJ7QYXN | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 35

Capítol 1
Disposicions generals

2.2 L’acord d’adhesió d’un membre l’adopta la Junta i es formalitza en un conveni
on s’especifiquen les condicions d’integració i les seves obligacions, així com
l’acceptació d’aquests Estatuts.
Article 3
3.1 L’entitat s’anomena Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya i gaudeix de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment de
les seves finalitats.
3.2 Per a les seves activitats francòfones i anglòfones pot utilitzar les traduccions
respectives següents: Centre des Sciences et des Technologies Forestières de
Catalogne i Forest Science and Technology Centre of Catalonia.

Article 5
5.1 Són finalitats del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya:
la creació, gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals,
com a instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència
de resultats, la divulgació, la cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i
institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits
forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en
general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals.
5.2 Els principals àmbits temàtics en què s’apliquen les finalitats citades són: el
forestal, l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural,
donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió
forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general, a totes aquelles
activitats relacionades amb el medi rural.
Capítol II
Òrgans de govern i gestió
Article 6
Són òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya:
- La Junta
- La Comissió Executiva
- El/la director/a general
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4.2 El temps de durada del Consorci és indefinit.
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Article 4
4.1 El Consorci té el seu domicili a la ciutat de Solsona, carretera de Sant Llorenç
(direcció Port del Comte), quilòmetre dos.

ACTA DEL PLE

Així mateix, pot utilitzar, com a marca, per a les activitats relacionades amb l’ús, la
transformació i la indústria fustera, la denominació següent: “INCAFUST- Institut
Català de la Fusta” o per a les activitats internacionals, en anglès: “INCAFUST” –
Catalan Institute of Wood”.

Article 7
7.1 La Junta és l'òrgan superior de govern del Consorci i està formada pels
membres següents:

7.3 Igualment, el/la director/a del Consorci assisteix a les reunions de la Junta, amb
veu però sense vot.
7.4 Actua com a secretari/ària la persona que nomeni a aquests efectes la Junta,
entre els seus membres o entre el personal del mateix Consorci o de l’administració
d’adscripció.
Article 8
A títol enunciatiu, són funcions de la Junta:
a. Fixar l’orientació general del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar el
pla anual d’activitats.
b. Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació, els comptes anuals, l’inventari
balanç, la memòria d’activitats realitzades i la gestió de l’exercici anterior.
c. Aprovar la plantilla de personal.
d. Aprovar l’adquisició, l’alienació i el gravamen de béns i drets del Consorci.
e. Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
f. Aprovar l’admissió i separació de membres del Consorci.
g. Aprovar la modificació dels Estatuts.
h. Aprovar les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.
i. Aprovar la contractació del/de la director/a.
j. L’exercici de les accions judicials.
k. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre.
l. Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.
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7.2 El/la president/a nomena els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre
els membres de la Junta, però ha d’escollir-ne un entre els representants del
Consell Comarcal del Solsonès i un altre entre els representants de la Universitat de
Lleida, com a entitats fundadores, i un/a d’aquests/es dos/dues vicepresidents/es
ha de ser vicepresident/a primer/a.

ACTA DEL PLE

Els representants nomenats per cada entitat no necessàriament hi ha de pertànyer.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

a. El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en
matèria de boscos, que en serà president/a.
b. Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès.
c. Dos representants de la Universitat de Lleida.
d. Dos representants de la Diputació de Lleida.
e. Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
f. Tres representants de la Generalitat de Catalunya.
g. Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona.
h. Dos representants de la Diputació de Barcelona.
i. Dos representants de l'Ajuntament de Solsona.
j. El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les
institucions o entitats que es consorciïn en el futur.

La Junta és l’òrgan de contractació d’obres, béns i serveis del Consorci, si bé pot
delegar en el/la director/a la contractació d’obres, béns i serveis que no ultrapassin
l’import del 5% dels recursos ordinaris o afectin més d’un exercici econòmic.
Article 9
9.1 Són funcions del/de la president/a:
a. Representar judicialment i administrativament el Consorci; el/la president/a pot
conferir manaments per a l’exercici de totes aquestes funcions.
b. Convocar i presidir les reunions de la Junta i de la Comissió Executiva.
c. Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
d. Nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de
la Junta, d’acord amb les peculiaritats especificades a l’article 7.

10.3 Per a l’adopció d’acords cada membre de la Comissió Executiva disposa d’un
vot. Els acords es prenen per la majoria dels membres assistents.
10.4 El funcionament de la Comissió Executiva és l’establert per la Junta, d’acord
amb el que disposen aquests Estatuts i les disposicions legals.
Article 11
Són funcions del/de la director/a:
a. L’alta direcció del Consoci, dirigint la seva activitat, d’acord amb les directrius de
la Junta, de la Comissió Executiva i del/de la president/a.
b. Preparar el projecte de pressupost i el pla global d’activitats.
c. Formular els comptes anuals per a la seva aprovació per la Junta.
d. Contractar el personal del Consorci en els termes establerts per la Junta i
exercir-ne la direcció.
e. Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.
f. Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.
g. Coordinar les comissions de treball.
h. Proposar l’organigrama del Consorci.
i. Exercir les altres funcions que expressament li siguin delegades.
Capítol III
Règim de funcionament
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10.2 Correspon a la Comissió Executiva:
1. L’assistència al/a la president/a en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el/la president/a o la Junta li deleguin, d’entre les legalment
delegables.

ACTA DEL PLE

Article 10
10.1 La Comissió Executiva està integrada pel/per la president/a, i per un
representant de cada entitat consorciada que sigui membre de la Junta.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

9.2 Els/les vicepresidents/es substitueixen el/la president/a, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Article 12
12.1 La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l’any, i totes aquelles vegades que
sigui convocada pel/per la president/a. Quan circumstàncies excepcionals ho
requereixin, el/la president/a pot convocar sessió extraordinària, per iniciativa pròpia
o a petició d’un terç dels components.
12.2 Per a la vàlida constitució de la Junta, caldrà l’assistència de com a mínim una
tercera part del nombre de membres que la integren.
12.3 L’assistència a la Junta no és delegable de manera permanent; però sí que pot
ser delegada, de manera eventual, per una sessió en concret. La delegació podrà
fer-se en qualsevol persona membre de la Junta.

Mentre el Consorci estigui adscrit a la Generalitat, s’estableix un sistema de vot en
el qual la Generalitat, amb independència del nombre de representants, té un
nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots.
Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d’acord
amb el que estableixen aquests Estatuts.
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Article 13
13.1 Les entitats que històricament han format part del Consorci (Consell Comarcal
del Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació), tenen concedits cinc vots, tenint present l’esforç i la
dedicació que han prestat fins ara, i la Universitat Autònoma de Barcelona té
concedits dos vots.

ACTA DEL PLE

12.4 Si manquen i subsidiàriament al que disposen aquests Estatuts, la Junta es
regirà per les disposicions que regulen els òrgans col·legiats.

13.3 El règim d’adopció d’acords s’ha d’ajustar al que disposa la legislació per als
òrgans col·legiats.
Capítol IV
Règim jurídic del personal
Article 14
El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat, sens perjudici de les especificitats que siguin aplicables i que derivin de
la consideració del Consorci com a centre CERCA, i, si escau, també és aplicable el
règim jurídic previst per al personal investigador. L’aplicació d’aquest règim jurídic
no implicarà en cap cas l’adquisició de la condició de personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
Capítol V
Règim econòmic
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13.2 Poden assistir a la Junta els representants legalment nomenats per cada
entitat, però el seu vot haurà de ser únic i en un sol sentit.

Article 15
El règim pressupostari i el règim comptable aplicats al Consorci són els que
determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de
Catalunya per a aquest tipus d’entitats, i també la normativa de desplegament que,
en matèria de pressupostos i comptabilitat, s’aprovi en l’àmbit de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i, en tant que mantingui la categoria de centre CERCA, li
resulta d’aplicació la normativa específica per a aquesta tipologia de centres.

a) Dineràries, mitjançant transferències corrents a càrrec dels pressupostos de les
entitats consorciades
b) No dineràries. Les aportacions no dineràries podran consistir en l´adscripció de
personal investigador i/o en l´aportació de béns i/o serveis necessaris per al
funcionament del Centre.
En tot cas, es respectarà la proporcionalitat del valor de les aportacions efectuades
pels ens consorciats que figuren a l´annex 2.
18.2. Les aportacions periòdiques dels ens consorciats han de ser objecte
d’establiment i ordenació anual per part de cada entitat consorciada.
18.3 Juntament amb l’aportació periòdica destinada a les despeses generals de
funcionament del Consorci, cada entitat consorciada pot establir aportacions
específiques, tant dineràries com a no dineràries, de caràcter variable i diferenciat.
18.4 Les inversions que hagi d´efectuar el Consorci s´adequaran al que disposi el
pressupost aprovat. Igualment, amb caràcter previ a la realització de les activitats
pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per
a la seva execució i ho ha d´acreditat degudament en el procediment corresponent.
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Article 18
18.1 Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les
despeses i les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels
objectius del Consorci. Aquestes aportacions seran aprovades per acord dels
membres del Consell de Govern i poden ser de dos tipus:
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Article 17
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:
a. Aportacions dels consorciats.
b. Rendiment dels seus serveis.
c. Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
d. Emprèstits i préstecs.

ACTA DEL PLE

Article 16
El Consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, en l'àmbit
intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control
financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa reguladora de les
finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General
de la Generalitat de Catalunya.

18.5 Per al cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de
finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla d´actuacions
per ajustar-lo als recursos efectius de l´entitat.
18.6 Els membres del Consorci veuran suspesos els seus drets d’assistència i vot
en cas que no estiguin al corrent de les obligacions econòmiques que marquen
aquests Estatuts, a partir de dos anys d’endarreriment en el termini de pagament.
Article 19
El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el
patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

20.2 L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat
inicial ha de seguir el mateix procediment que per a l’aprovació dels Estatuts.
Article 21
21.1 Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
21.2 L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que
la resta dels seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci almenys
dos ens públics pertanyents a dues administracions diferents.

ACTA DEL PLE

Article 20
20.1 Per a l’entrada en vigor d'aquests Estatuts cal l’aprovació de l’òrgan competent
dels ens consorciats.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Capítol VI
Aprovació i modificació dels Estatuts, i règim de separació i dissolució

Article 22
22.1 La dissolució del Consorci es produeix:
a. Per disposició legal.
b. Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats.
c. Per acord de la Junta.
22.2 En l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del Consorci es designa el
liquidador i es determina la forma de procedir a la liquidació dels béns propis del
Consorci i la reversió de les obres o de les liquidacions existents.
Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d’acord
amb els criteris següents: la quota de liquidació es calcula d’acord amb la
participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del patrimoni net
després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les
aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el
finançament concedit cada any.
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21.3 Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del
Consorci s’apliquen les regles previstes a la normativa en matèria de consorcis.

El Consorci acorda les condicions de pagament de la quota de liquidació, si
aquesta resulta positiva.
22.3. No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades
poden acordar la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els
objectius del Consorci que es liquida.

Aportacions 2019
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Departament Empresa i Coneixement
Departament de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Lleida
Diputació de Barcelona
Universitat de Lleida Aportació + Personal
Investigador (20.000 +160.000)
Ajuntament de Solsona
Consell Comarcal del Solsonès
Universitat
Autònoma
de
Barcelona
Infraestructures + Doctorats (10.000+50.000)
Total

Valor

%

1.286.484,90 €
150.000,00 €
280.600,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €

60,09%
7,01%
13,11%
3,27%
3,27%

180.000,00 €
16.000,00 €
28.000,00 €

8,41%
0,75%
1,31%

60.000,00 €
2.141.084,90 €

2,80%
100,00%

Tot seguit Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal ApS-CUP, diu que el seu
grup votarà a favor però vol fer constar que quan a l’any 2018 es va aprovar
l’adhesió es va demanar que es concretessin els projectes que es finançarien amb
l’aportació municipal de 16.000 euros.
Pren al paraula Ramon Montaner, i diu que durant l’exercici 2019 l’aportació va
servir per finançar una guia d’usos, es va fer assessorament per l’ús de la fusta en
la construcció i un estudi d’avantatges i inconvenients en la combustió de la
biomassa, especialment per l’empresa ALVIC.
A continuació Encarna Tarifa diu que per l’entitat que és el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya sempre ha pensat que té poca visualització a la ciutat i li
agradaria que a partir d’ara això canviés.

10

ACTA DEL PLE

Annex 2
Quadre Aportacions
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- Consell Comarcal del Solsonès.
- Universitat de Lleida.
- Diputació de Lleida.
- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- Generalitat de Catalunya.
- Universitat Autònoma de Barcelona.
- Diputació de Barcelona.
- Ajuntament de Solsona.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Annex 1

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per unanimitat.

Expedient 1784/2019. Al·legació a la Proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A petició de l’alcaldia, Ramon Xandrí i Solé, regidor delegat d’Hisenda, explica la
proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu així

En data 15 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Solsona va presentar sol·licitud
de subvenció de 250.000,00 € per al projecte Tanatori municipal de Solsona, amb
un pressupost de despeses de 1.715.686,14 €. L’anualitat per a la qual se
sol·licitava la subvenció era el 2020.
El dia 9 de juliol de 2020 es va publicar al tauler d’anuncis de la Generalitat de
Catalunya la Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. D’acord amb
aquest anunci a l’Ajuntament de Solsona se li proposa una subvenció de
250.000,00 € per a l’anualitat 2024 (expedient PRE082/19/01825).

ACTA DEL PLE

Per Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, es va obrir la convocatòria
corresponent.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

«Per Decret del Departament de la presidència 169/2019, de 23 de juliol, es van
aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024.

Atesa la possibilitat de presentar les al·legacions que es consideri convenients per a
què siguin tingudes en compte en el moment de resoldre definitivament la
convocatòria;
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 13 de juliol de
2020 aprovà presentar una al·legació a la Proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2024 per a l’expedient PRE082/19/01825, en base a a les
consideracions següents:
- Pel que fa al criteri de valoració E (actuacions destinades a serveis públics),
demanar que es tingui en compte que el projecte presentat per l’Ajuntament de
Solsona donarà servei a la pràctica totalitat de la comarca del Solsonès. A la
comarca no hi ha cap altra instal·lació d’aquest tipus, per la qual cosa en faran ús
els municipis següents: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Lladurs,
Llobera, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Riner i Solsona. En aquest sentit, i
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Una vegada vista la fitxa de valoració redactada pels Serveis Territorials a Lleida del
departament de la Presidència;

a banda del servei propi de tanatori, l’equipament permetrà acollir cerimònies
laiques de comiat, un servei fins ara inexistent en tots els municipis esmentats.

Tal i com es palesava a la memòria que acompanyava la sol·licitud, al nou tanatori hi
haurà una xarxa interna de categoria 6a, amb la instal·lació d’un rack equipat amb
un Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports
tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i
802.3a preses de RJ45 per a cada punt de treball. Estarà dotat també d’un Punt
d'accés inhalàmbric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb
antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i
WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3, per a la connectivitat dels
usuaris.
A proposta de l’alcalde, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent:

ACTA DEL PLE

- Pel que fa al criteri de valoració D (actuacions de millora de la connectivitat
existent), demanar que es valori la millora de la connectivitat existent que suposarà
la construcció del nou tanatori. Les instal·lacions del tanatori actual no disposen de
cap tipus de connectivitat; a més a més, el fet de trobar-se en una planta soterrani
fa que, a la major part de l’espai, ni tan sols hi hagi connexió Wi-Fi, una mancança
que quedarà resolta amb el nou equipament.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

- La insuficiència de les instal·lacions actuals (tant pel que fa als accessos com,
especialment, a les seves dimensions) ha quedat palesa amb la crisi sanitària
originada pel COVID-19. Les distàncies de seguretat que cal respectar en aquests
moments fan que el nombre de persones que pugui coincidir al tanatori sigui del tot
insuficient per donar resposta a la demanda. A més a més, les instal·lacions actuals
tampoc disposen dels sistemes de ventilació adients que garanteixin la renovació
de l’aire. Tot plegat fa que resulti urgent la construcció del nou tanatori, l’execució
del qual està prevista per als exercici 2020 i 2021.

1. Presentar una al·legació a la Proposta de resolució provisional de concessió de
les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20202024 per a l’expedient PRE082/19/01825, en base a les consideracions ja
esmentades.
2. En base als arguments detallats al punt anterior, sol·licitar que l’anualitat per a la
qual es concedeix l’ajut de 250.000,00 € a l’Ajuntament de Solsona per al
projecte Tanatori municipal de Solsona sigui l’any 2021. Si això no fos possible,
que es concedís per a l’anualitat 2022.»
Pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup de JUNTS i comenta que en altres
ocasions que s’han aprovat expedients del tanatori municipal el seu grup ha votat
en contra per considerar que el cost del mateix és massa elevat, aquesta vegada
votaran a favor atès que la proposta únicament pretén que els recursos del PUOSC
puguin arribar com és aviat millor.
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ÚNIC. Ratificar l'acord adoptat per la Junta de Govern local en la sessió del
dia 13 de juliol de 2020 pel qual s'acordà:

Maria Pilar Viladrih diu que la posició del grup d’ApS-CUP va en la mateixa línia que
el grup municipal de JUNTS.
Encarna Tarifa diu que ella confia que el projecte està ben fet i que si l’import és
massa elevat aquest es pot reduir quan es convoqui la licitació. Explica que el seu
vot serà favorable atès que és un equipament molt necessari.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per unanimitat.

Expedient 1183/2020. Conveni de col·laboració per constituir una taula de mobilitat de la
Catalunya Central

«Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Anoia, el Bages,
el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, els ajuntaments de Berga, Manresa,
Vic, Moià i Solsona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per
constituir la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central
A ..........
INTERVENEN
El Sr. ...................., que actua en representació de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat
de .................................... segons nomenament de data ....................i en virtut de les
atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de
Territori i Sostenibilitat de ........................, d’acord amb el que determina l’article 11
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El Sr. ................., que actua en representació del Consell Comarcal de l’Anoia, en
qualitat de president segons nomenament de data .................... i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya.
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A petició l’alcaldia, pren la paraula Ramon Montaner, portaveu del grup d’ERC, i
abans d’entrar a comentar la proposta de conveni que es presenta agraeix la bona
disposició dels regidors per haver acceptat la inclusió d’aquest punt al ple d’una
manera una mica precipitada atès que fins dilluns dia 27 de juliol no es va tenir
constància de la necessitat d’adopció d’aquest acord. Explica que l’objecte del
conveni és la col·laboració entre les administracions signants a fi i efecte d’establir
les bases que han de permetre articular les polítiques de mobilitat, les
infraestructures i el transport públic en l’àmbit territorial de la Catalunya Central en el
marc dels instruments de planificació i gestió del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de l’ATM de Barcelona. El contingut del conveni és el següent:

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Tipus de votació: unanimitat

ACTA DEL PLE

Favorable

La Sra. ..........................., que actua en representació del Consell Comarcal del
Bages, en qualitat de presidenta segons nomenament de data .................... i en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal
de Catalunya.
El Sr. ........................, que actua en representació del Consell Comarcal del
Berguedà, en qualitat de president segons nomenament de data .................... i en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal
de Catalunya.

La Sra. ...................., que actua en representació de l’Ajuntament de Berga, en
qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data ..........i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ............, que actua en representació de l’Ajuntament de Manresa, en qualitat
d’alcalde segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ........................, que actua en representació de l’Ajuntament d’Igualada, en
qualitat d’alcalde segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Sra. ........................, que actua en representació de l’Ajuntament de Vic, en
qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de
les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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La Sra. .................................., que actua en representació del Consell Comarcal del
Solsonès, en qualitat de presidenta segons nomenament de data .................... i en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal
de Catalunya.
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El Sr. .................................., que actua en representació del Consell Comarcal
d’Osona, en qualitat de president segons nomenament de data .................... i en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal
de Catalunya.

ACTA DEL PLE

El Sr. .................................., que actua en representació del Consell Comarcal del
Moianès, en qualitat de president segons nomenament de data .................... i en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal
de Catalunya.

El Sr. ........................, que actua en representació de l’Ajuntament de Moià, en
qualitat d’alcalde segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ........................, que actua en representació de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, en qualitat d’alcalde segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i
en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

El Sr. Pere Torres Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona (en endavant ATM), en qualitat de director general segons
nomenament del Consell d'Administració de I'ATM de data 24 de febrer de 2016, i
en virtut de les atribucions que li confereix l’art.11 apartat e) dels Estatuts del
Consorci, aprovats per acord de govern de data 21 de febrer de 2017.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per
a signar aquest Conveni.

ACTA DEL PLE

El Sr. ........................, que actua en representació de l’Ajuntament de Calaf, en
qualitat d’alcalde segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

El Sr. ........................, que actua en representació de l’Ajuntament de Manlleu, en
qualitat d’alcalde segons nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat
i els consells comarcals de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i
el Solsonès, el Consorci del Lluçanès, els ajuntaments de Berga, Calaf,
Igualada, Manlleu, Manresa i Vic i l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona comparteixen la voluntat de crear un marc de col·laboració per a la
gestió i la participació en la mobilitat dins l’espai territorial de la Catalunya
Central.
2. L’objecte d’aquesta col·laboració és conveniar el març de col·laboració entre les
administracions signants a fi i efecte d’establir les bases que han de permetre
articular les polítiques de mobilitat, les infraestructures i el transport públic en
l’àmbit territorial de la Catalunya Central en el marc dels instruments de
planificació i gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’ATM de
Barcelona pel que fa a les seves competències respectives.
3. D’acord amb l’article 23 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, els
municipis, les agrupacions de municipis, els consells comarcals, les entitats
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EXPOSEN

metropolitanes i les autoritats territorials de mobilitat poden constituir, en l'àmbit
del territori de llurs plans de mobilitat urbana o llur pla director de mobilitat,
consells territorials de mobilitat, com a òrgans de consulta i participació. També
determina aquest article que la composició i el règim orgànic i funcional dels
consells territorials de mobilitat han d'ésser determinats per l'ens promotor
corresponent.

Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és fixar el marc orgànic i funcional de col·laboració entre
les administracions signants a fi i efecte d’articular les polítiques de mobilitat,
infraestructures i transport públic en l’àmbit territorial de la Catalunya Central.
Segon.- Àmbit territorial
L’àmbit territorial en el que es desenvolupen les previsions d’aquest Conveni és el
que determinen les directrius nacionals de mobilitat a la Catalunya Central,
configurat per les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i
el Solsonès.
Tercer.- La Taula de Mobilitat
Amb la finalitat d’assolir l’objecte d’aquest Conveni es crea la Taula de Mobilitat de
la Catalunya Central, amb la composició i les funcions previstes en aquest Conveni.
El domicili de la Taula de Mobilitat es fixa a la seu dels serveis territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central.
Quart.- Composició de la Taula de Mobilitat
La Taula de la Mobilitat és integrada per un total de 24 membres, d’acord amb la
composició següent:
– 9 representants de la Generalitat de Catalunya:
– El/la secretari/a d’Infraestructures i Mobilitat
– El/la director/a general de Transports i Mobilitat
– El /la director /a general d’Infraestructures de i Mobilitat
– El/la subdirector/a general de Transport Públic i Mobilitat
– El/la delegat/da del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
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D’acord amb el que s'ha exposat, les parts intervinents

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

4. Les administracions esmentades, conscients que escau fixar un marc de
col·laboració per l’articulació de polítiques de mobilitat, les infraestructures i
transport públic a les comarques centrals, han impulsat la formalització d’aquest
Conveni que les ha de permetre col·laborar en el procés d’elaboració, tramitació
i avaluació del Pla de Mobilitat de la Catalunya Central en el marc del Pla de
Transport de Viatgers de Catalunya i del Pla director de mobilitat de l’ATM de
Barcelona mitjançant la creació de la Taula de la Mobilitat que permeti garantir la
participació del conjunt d’administracions signats en la presa de decisions sobre
tots els aspectes que afecten a la mobilitat en aquesta part del territori.

1 representant del Consell Comarcal de l’Anoia
1 representant del Consell Comarcal del Bages
1 representant del Consell Comarcal del Berguedà
1 representant del Consell Comarcal del Moianès
1 representant del Consell Comarcal d’Osona
1 representant del Consell Comarcal del Solsonès
1 representant del Consorci del Lluçanès
1 representant de l’Ajuntament de Berga
1 representant de l’Ajuntament d’Igualada
1 representant de l’Ajuntament de Manresa
1 representant de l’Ajuntament de Solsona
1 representant de l’Ajuntament de Vic
1 representant de l’Ajuntament de Moià
1 representant de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
1 representant de l’Ajuntament de Manlleu
1 representant de l’Ajuntament de Calaf.

La presidència de la Taula correspon al/la secretari/ària d’Infraestructures i Mobilitat
o la persona en qui delegui. La funció de secretari/ària i, en general, de suport
general a la Taula, seran assumides per una persona adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Cinquè.- Funcions de la Taula de Mobilitat
Les parts signants d’aquest Conveni acorden que la Taula de Mobilitat de la
Catalunya Central tingui les funcions següents:

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El/la director/a dels Serveis Territorials de TES a la Catalunya Central
El/la director/a dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central
El/la director/a general de l’ATM de l’Àrea de Barcelona
El/la director/a tècnic de l’ATM de l’Àrea de Barcelona

ACTA DEL PLE

–
–
–
–

a) L'elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i
l'establiment de programes d'explotació coordinada per a tots els operadors
públics o privats que els presten en el marc del Pla de Transport de Viatgers de
Catalunya i del Pla director de Mobilitat de l’ATM de Barcelona.
b) L'elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de
transport públic en el marc dels instruments de planificació d’infraestructures del
Govern i del pla director d’infraestructures de l’ATM de Barcelona.
c) Formular i definir propostes respecte a la política de tarifes dels serveis de
transport públic.
d) Anàlisi i estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat amb especial
atenció al seguiment de l'evolució dels desplaçaments en transport públic i en
transport privat.
e) Proposar la realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de
promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
f) Proposar mesures per al foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els
ciutadans.
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La Taula de Mobilitat de la Catalunya Central ha de tenir les funcions següents:

g) L'elaboració de propostes de millora de la seguretat en el transport.
h) L'elaboració de propostes per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic en
aspectes com l'aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils
reservats per al transport públic o les bicicletes.
i) Proposar i participar en el disseny de la política de finançament de la mobilitat
de la Catalunya Central.
Sisè.- Vigència
Aquest conveni tindrà una vigència màxima de 4 anys des de la data de la seva
signatura.
Les parts podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals.

Vuitè.- Extinció
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció
anticipada d’aquest Conveni:
(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit;
(ii) la resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès
públic degudament justificats.
Novè.- Resolució de conflictes
En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment
dels pactes del present conveni, caldrà sotmetre la seva resolució a un eventual
acord entre les parts que posi fi al conflicte.
En cas que no s’arribi a l’acord esmentat, les parts podran interposar recurs davant
la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desè.- Naturalesa del conveni
El present document té el caràcter de conveni de col·laboració d’acord amb el que
disposa el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos
contrets en aquest Conveni, facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment
efectiu, i en tot cas, si segueix l’incompliment es podrà separar a la membre del
conveni.
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Setè.- Separació i desistiment de les membres.
Qualsevol de les parts signants podrà desistir de formar part del conveni amb
notificació prèvia de sis mesos als membres signants.

ACTA DEL PLE

El present conveni garanteix la constitució i funcionament de la Taula de Mobilitat de
la Catalunya Central. En el moment d’extingir-se portarà vinculada la creació
immediata de l’Autoritat del Transport de la Catalunya Central.

Onzè.- Jurisdicció competent
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el
compliment dels pactes seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de
col·laboració mútua.
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, les
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

La Taula de Mobilitat de la Catalunya Central tindrà el règim de funcionament que
tot seguit s’estableix:
1.- Composició i representació.
La Taula es composa de 24 membres en representació de les administracions
signants del conveni:
– 9 representants de la Generalitat de Catalunya:
– El/la secretari/a d’Infraestructures i Mobilitat
– El/la director/a general de Transports i Mobilitat
– El /la director /a general d’Infraestructures de i Mobilitat
– El/la subdirector/a general de Transport Públic i Mobilitat
– El/la delegat/da del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
– El/la director/a dels Serveis Territorials de TES a la Catalunya Central
– El/la director/a dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central
– El/la director/a general de l’ATM de l’Àrea de Barcelona
– El/la director/a tècnic de l’ATM de l’Àrea de Barcelona
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 representant del Consell Comarcal de l’Anoia
1 representant del Consell Comarcal del Bages
1 representant del Consell Comarcal del Berguedà
1 representant del Consell Comarcal del Moianès
1 representant del Consell Comarcal d’Osona
1 representant del Consell Comarcal del Solsonès
1 representant del Consorci del Lluçanès
1 representant de l’Ajuntament de Berga
1 representant de l’Ajuntament d’Igualada
1 representant de l’Ajuntament de Manresa
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I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un sol
efecte. La data del Conveni serà la de l’última signatura.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Dotzè.- Publicitat
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el
Departament de Territori i Sostenibilitat procedirà a la publicació d’aquest conveni
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el trametrà al Registre de convenis
de col·laboració i cooperació de la Generalitat per tal que sigui publicat a la seva
web, que és accessible des del Portal de la Transparència.

–
–
–
–
–
–

1 representant de l’Ajuntament de Solsona
1 representant de l’Ajuntament de Vic
1 representant de l’Ajuntament de Moià
1 representant de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
1 representant de l’Ajuntament de Manlleu
1 representant de l’Ajuntament de Calaf.

La presidència de la Taula correspon al/la secretari/ària d’Infraestructures i Mobilitat
o la persona en qui delegui. La funció de secretari/ària i, en general, de suport
general a la Taula, seran assumides per una persona adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Cadascuna de les representants tindrà un vot a comptabilitzar; la presidència té el
vot de qualitat.

3.- El règim d’acords.
Els acords es prendran per majoria simple de les membres representants
comparegudes. La sessió per ésser vàlida requerirà com a mínim l’assistència de
dues administracions representades.
Els acords es protocol·litzaran amb l’acta corresponent, la qual podrà ser aprovada
en el mateix acte o en la sessió posterior sigui quina sigui.»
Marc Barbens diu valora positivament la proposta presentada.
Encarna Tarifa diu que fins ara no s’havia tractat el tema del transport públic de
Solsona dins la Catalunya Central malgrat ésser molt necessari. Confia que la
creació d’aquesta taula de mobilitat serveixi per a veure resultats.
Maria Pilar Viladrich també es mostra s favor a la proposta presentada ja que
sempre defensarà les accions que vagin encaminades a millorar el transport públic i
a incrementar les energies no contaminants.
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2.- Règim de funcionament.
a) La Taula és reunirà com a mínim en sessió ordinària tres vegades a l’any.
b) La convocatòria es farà amb quinze dies d’antelació, per qualsevol mitjà fefaent
acreditat a la Secretaria de l’òrgan, i a les adreces electròniques o postals
establertes per cada representant.
c) Qualsevol membre representada podrà instar de manera extraordinària la
convocatòria de l’òrgan de govern, amb petició adreçada a la presidència i amb
els temes concrets a tractar.
d) En cada convocatòria s’establirà l’ordre del dia dels temes a tractar. Serà la
presidència qui tindrà la capacitat de convocar la Taula d’acord amb les
sessions ordinàries, i haurà d’acomplir amb la petició de les sessions
extraordinàries en el termini de quinze dies a partir de la petició.

ACTA DEL PLE

Les representants les designaran les respectives administracions representades, les
quals les poden separar lliurement en qualsevol moment.

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per unanimitat.

Expedient 1174/2020. Modificació de Crèdit 6/2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 9, abstencions: 2

A petició de l’alcaldia, Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, explica la proposta
que es presenta a la consideració del ple i que diu:

Aplicació
Ogr.
1530

Crèdit
extraordinari

Descripció
Econòmica
61900
Millora carrer del Blat
Total

57.500,00 €
57.500,00 €

Segon.- El finançament, de conformitat amb l'article 177.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, així com l'article 36.1 del Reial decret 500/1990 és d’acord amb el
detall següent:
Aplicació
Progr.
9200
2310

Baixes de
crèdit

Descripció
Econòmica
50000
Fons de contingència d’execució pressupostària
48099

Programes ajuts COVID-19
Total

-46.000,00 €
-11.500,00 €
-57.500,00 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica.
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MC 6/2020

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2020 en la
modalitat de transferència de crèdit, finançat amb la baixa de crèdits dels
pressupost, d'acord amb el següent detall:

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

«Davant la necessitat de millorar el carrer del Blat en aquest exercici i atès que es va
donar de baixa la partida de despeses per la situació de l'emergència de salut
generada pel COVID-19, es fa precís la modificació de crèdit que es finança amb
càrrec a la baixa de partides de despeses, i per mitjà de la present es proposa:

Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per
resoldre-les.
Si el dictamen que la comissió elevi al ple coincideix amb l'anterior proposta, qui
subscriu informa, en compliment de l'article 54 del Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, que aquest dictamen s'adequarà a la legislació aplicable.

Tot seguit Maria Pilar Viladrich diu que el grup municipal d’ApS-CUP si que veu
raonable i lògica la proposta, en el ben entès que si són necessaris més ajuts per
fer front a la crisis sanitària i econòmica que estem vivint, l’Ajuntament de Solsona
els acordarà.
A continuació Encarna Tarifa diu que l’Ajuntament té l’obligació de donar serveis a
tots els seus habitants i si hi ha l’oportunitat d’ arreglar un carrer que fa molts anys
que està malmès, s’ha de tirar endavant.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del ple
s’aprova per 9 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC), Ramon
Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC), Ramon Xandri i Solé (ERC),
Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete (ERC), Maria Pilar Viladrich i
Massana (ApS-CUP), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP), Encarna Tarifa i
Fernández (PSC) i 2 abstencions dels regidors Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel
Pèrez i Martínez (JUNTS).
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Marc Barbens no compateix l’argument que ha exposat Ramon Xandri. Diu que el
finançament per executar el carrer s’hauria d’haver fet d’una altra forma, sense
alterar la partida destina a ajuts de la COVID-19. Per aquest motiu el grup municipal
de JUNTS, en aquest acord s’abstindrà.
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Ramon Xandri explica que quan es van aprovar els pressuposts per a l’exercici 2020
aquesta obra ja estava inclosa com inversió però que arran de la modificació de
pressupost per les necessitats que van sorgir amb la crisis de la COVID-19 es va
treure del pressupost.
Els ajuts de la COVID-19 ja s’han tramitat i no s’ha esgotat tota la partida, ha quedat
un romanent que es pot redistribuir. L’equip de govern és conscient que la crisis
sanitària i econòmica que ha provocat la pandèmia no ha acabat i que en un futur
potser caldrà acordar noves mesures d’ajuts però també creu que si una obra és
molt necessària i la situació econòmica de l’Ajuntament ho permet, l’obra s’ha de
dur a terme. Aquest és el cas del ferm del carrer del Blat. La modificació de crèdit
que es vol aprovar permet tirar endavant l’obra del carrer del Blat que ja estava
prevista inicialment als pressupostos de l’exercici 2020.

ACTA DEL PLE

No obstant això, la corporació acordarà el que estimi pertinent.»

Expedient 1182/2020. Moció de JUNTS p er ala suficiència financera dels ens locals.
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A petició de l’alcaldia, Marc Barbens, portaveu del grup de JUNTS, llegeix la
proposta que es presenta a la consideració del ple i que diu així:

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat
espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi
econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles
mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació
de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a
les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar
resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis
recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en
compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i
la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals
de cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els
ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les
competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en
crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també
l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
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Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar
mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en
evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i
l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de
futur amb garanties.

ACTA DEL PLE

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de
servei en benefici de les nostres respectives comunicats locals.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

«La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la
capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i
econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per
les quals no estem preparats.

administracions i fixar en corresponsabilitat les limitacions que corresponen, no
se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels
ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les
necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a finançar altres
administracions.
En conseqüència, es proposa (o els grups municipals xxx proposen) al Ple de
l’Ajuntament de XXXX, l’adopció dels següents ACORDS:

Quart. Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de
compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els
corresponen.
Cinquè. Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de
la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que
qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte
competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures
compensatòries.
Sisè. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus
grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de
Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les
administracions locals del nostre país.»
Maria Pilar Viladrich explica que el grup municipal d’ApS-CUP sempre estarà a favor
de les mocions que reivindiquen sobirania i autonomia municipal.
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Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de
150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb
l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les
mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves
necessitats socials que ha generat la pandèmia.

ACTA DEL PLE

Segon. Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a
destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives
comunitats locals. A la vegada, que s’estableixi un Fons Estatal per a aquells ens
locals que no tinguin aquesta possibilitat i evitar municipis de segones velocitats.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Primer. Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.

A continuació pren la paraula Encarna Tarifa i explica que és important que
l’Ajuntament pugui disposar del romanent que ha fet durant anys i amb molts
esforços.
La proposta del Govern té entès que deixa la decisió a cada ajuntament i que l’estat
no es quedaria amb els diners de romanent sinó que els aniria tornant en els
propers anys. També afegeix que tenir els diners al banc si hi ha una altra
administració que els necessita no és una bona solució.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per unanimitat.
Expedient 1181/2020. Moció PSC-CP en relació a la gestió sanitària de la Generalitat en els
nous brots de la COVID-19 als municipis
Desfavorable

Tipus de votació: ordinària

Com era previsible aquests darrers dies s'han anat produint, cada vegada en més
àmbits territorials de Catalunya nous brots de la COVID-19.
Els més importants en aquests moments són el que es va produir a la comarca del
Segrià, Figueres, l'Hospitalet, Barcelona ciutat i els municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona, quasi tots ells ja han passat a ser de transmissió comunitària, perdent
així la capacitat de rastreig.
Des del Parlament, en exercici de la seva tasca de control al Govern, s’ha ofert
col·laboració i lleialtat institucional, però a la vegada exigint accions coherents,
proporcionades, eficaces, i valentes.
Per ara el que s’ha evidenciat és que en primer lloc la resposta per part de la
Conselleria de Salut no ha estat alçada de la gravetat de l’epidèmia; sortosament de
nou va recaure i fou solucionat pels i les professionals assistencials, que ens van
demostrar novament la seva capacitat d’autoorganització.
No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos
humans i materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació
dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer
front a aquesta nova situació.
Malauradament, això respon a un fet ben palpable: els responsables polítics al
Govern de la Generalitat, no van aprofitar aquest període per posar les bases als
sistemes de prevenció, seguiment i rastreig davant de possibles nous episodis, que
preveien seria més tard.
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«Moció en relació a la gestió sanitària de la Generalitat de nous brots de la
COVID-19 als municipis

ACTA DEL PLE

A petició de l’alcaldia, Encarna Tarifa, portaveu del grup PSC-CP, llegeix la proposta
que es presenta a la consideració del ple i que diu així:

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

A favor: 3, en contra: 8

A més les dades evidencien que en aquest moment són molts els positius dels
quals no es pot fer rastreig acurat de contactes, per la manca de personal format
per poder-ho realitzar.
Exigim un lideratge en aquesta situació i critiquem que la Secretaria de Salut
Pública hagi estat 45 dies vacant.
Ha faltat des d’un bon principi, una coordinació i direcció tècnica solvent, capaç
d’aglutinar tot el coneixement, i fer una veritable direcció i lideratge de salut pública,
per avisar en més temps i certesa a la ciutadania la informació i les recomanacions
que convenien en cada moment.

No s’ha constituït un PROCICAT Metropolità com exigíem des del món local, i ha
quedat reduït a un mecanisme de coordinació, però el fet és que no s’ha rebut per
part del Govern una explicació clara i coherent sobre com aplicar als municipis les
diferents mesures aprovades i publicades. No ha generat un espai sòlid i
corresponsable de debat i codecisió, i el que és molt important a compartir la
informació i l’anàlisi.
Estem doncs en un moment cabdal, d’un creixement de casos i de necessitat de
prendre mesures de contenció adequades a cada territori i sobre tot coordinades
amb els ajuntaments.

ACTA DEL PLE

Tampoc el Govern ha escoltat de nou la crida i avís que des del municipalisme,
sempre a peu de carrer, anava emetent a la vegada que els brots i els nous contagis
sortien a la llum, i els centres sanitaris s’anaven omplint.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

No entenem perquè el Govern de la Generalitat no hagi acceptat des del primer
moment ni el suport i l’ajut dels Alcaldes i alcaldesses.

Es més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els serveis
socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la
vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials.
Tothom era conscient de l’excepcionalitat de la situació i la necessitat de modificar
els serveis mèdics epidemiològics habituals per donar resposta a la greu situació
que s’estava vivint derivada de la COVID-19, col·laborant per part dels Ajuntaments
oferint serveis excepcionals i extraordinaris per tal de disminuir l’impacte que
aquests tancaments suposaven per als veïns i veïnes dels nostres municipis.
Pel que fa a la resta del territori on per ara no s’han estès nous brots cal procedir
però a la reobertura dels Centres d’Atenció Primària i consultoris de Salut tancats,
que segons la Conselleria de Salut no preveu fins a mitjans del mes de setembre, la
qual cosa suposa haver d’estar dos mesos i mig més sense aquest servei essencial.
Suspès l’Estat d’Alarma i recuperada la nova normalitat, considerem indispensable i
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Les decisions, l’organització dels equips i posar les mesures de recursos humans i
tècnics és de la Conselleria, però no pot obviar-se de nou l’ajut que ofereixen els
Ajuntaments, els seus alcaldes i alcaldesses, i tots els i les regidores.

urgent retornar al servei reobrint els consultoris locals i oferint la totalitat dels serveis
mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial.

Pren la paraula Marc Barbens i diu que la moció està redactada des d’una òptica
molt partidista. Diu que ens troben amb una situació nova i que s’ha hagut i s’haurà
de gestionar amb moltes dificultats i incerteses. Totes les administracions han fet
coses malament i altres de be. Li hagués agradat que el redactat no hagués estat
un crítica únicament al Govern de la Generalitat sinó també al govern de l’Estat.
Admet que el fet que no hi hagi nomenat un secretari de salut no ha ajudat gens,
però tot i així,la crítica no hauria de ser sols pel govern de la Generalitat sinó que
hauria de ser una autocrítica general.
Maria Pilar Viladrich explica que el grup d’ApS-CUP compateix una part de la moció
però una altra no. Diu que es pot criticar a la Generalitat per la gestió que s’ha fet a
les residències de gent gran, a les àrees on hi ha hagut confinaments perimetrals
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1. Lamentar la improvisació en la presa de decisions per part del Govern de la
Generalitat i que no hagi comptat amb tots els agents del territori.
2. Exigir unitat d’acció, co-responsabilitat, i professionalitat de totes les
administracions públiques implicades en la presa de decisions davant aquesta
nova emergència sanitària de brots de contagis, sumant també a les entitats de
la societat civil per anar tots a la una i utilitzant tots els recursos disponibles per
contenir el COVID-19 i compensar els efectes adversos.
3. Demanar urgentment que el Govern de la Generalitat comparteixi amb els
municipis l’anàlisi epidemiològic, amb els índexs de transmissió i la resta
d’indicadors sobre nous brots i contagis.
4. Disposar de més recursos per fer una detecció avançada i de rastreig de
contagis, car segueix sense estar garantit un sistema adequat, això com
assegurar l’aïllament de tots els positius i seguiment dels seus contactes per
part de més dotacions de “rastrejadors”, per això requerim més suport al
sector sanitari.
5. Establir entre el Govern de la Generalitat i els ajuntaments directament afectats
pels nous brots una Taula comuna d’emergència social amb capacitat per dotar
de recursos suficients per ajudar al territori, empreses i famílies afectades per
l'actual situació. Hem de treballar perquè cap persona quedi desatesa o sense
recursos.
6. Reobrir els CAPs i els Consultoris locals de Salut que resten tancats en aquells
municipis que no es troben dins una confinament o amb recomanacions de
limitació de la mobilitat per tal de no deixar orfes d’assistència a veïns i veïnes
posant especial atenció als col·lectius més vulnerables.
7. Reiterar el compromís del municipalisme de seguir treballant en el control i la
gestió dels contagis amb tot els recursos disponible i amb lleialtat institucional.
8. Traslladar aquests acords al MHP del Govern de la Generalitat, a la Consellera
de Salut, al President del Parlament de Catalunya, als Presidents/tes de les
Diputacions provincials, a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al
Síndic de Greuges, i als Presidents/tes de la FMC i l’ACM.»

ACTA DEL PLE

Per tot plegat el Grup Municipal Socialista proposem els següents acords per a la
seva adopció en aquest Ple:

però troba a faltar la crítica al Govern Espanyol, especialment al principi de la
pandèmia i durant l’estat d’alarma quan a les rodes de premsa hi havia més militars
que metges, quan no arribaven EPIs a les clíniques i per la manca que sobinaria en
que ha deixat la resta d’administracions

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del ple
queda denegada per 3 vots a favor dels regidors Maria Pilar Viladrich i Massana (ApSCUP), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP) i Encarna Tarifa i Fernández (PSC) i 8 vots
en contra dels regidors David Rodríguez i González (ERC), Ramon Montaner i Viladrich
(ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC), Ramon Xandri i Solé (ERC), Sara Alarcon i Postils
(ERC), Joan Parcerisa i Albacete (ERC), Marc Barbens i Casals (JUNTS) i Isabel Pèrez
i Martínez (JUNTS).

Moció en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en
suport a les persones represaliades i en defensa de l’amnistia de totes elles
Favorable

ACTA DEL PLE

Encarna Tarifa diu que la moció sols fa referència a un cop finalitzat l’estat d’alarma.
Mentre el Govern de l’Estat va adoptar les decisions el Govern de la Generalitat sols
demana la competència per poder gestionar la crisis directament però, un cop
finalitzat l’estat d’alarma i recuperades les competències, la Generalitat ha
demostrat que no estava preparada, que no tenia cap pla reparat i que ha adoptat
decisions sense tenir en compte els alcaldes de la zona. El tracte que s’ha donat als
temporers i com s’ha gestionat el confinament del Segrià en son un exemple.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Tot seguit pren la paraula David Rodríguez i comenta que tots els governs han
comès errors i explica que la pandèmia encara no ha acabat i no sabem el que
encara ens tocarà passar. Afegeix que més que recriminar actuacions cal centrarnos en anar coordinats. Actualment disposem dels informes de simptomatologia i
altra informació que fa que es pugui millorar el seguiment

Tipus de votació: ordinària

L’alcalde llegeix el contingut de la moció contra de la revocació de drets
penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i
en defensa de l’amnistia de totes elles que es presenta a la consideració del Ple i
que diu així:
«El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament
penitenciari a la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica
un episodi més que forma part de la causa general contra l’independentisme.
Malgrat que la llei estableix que és l’Audiència provincial la competent en relació als
permisos i l’aplicació del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem
hi ha intervingut de forma contundent.
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir
efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en
considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és.
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A favor: 10, abstencions: 1

De fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem,
apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el
100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, i Joaquim Forn.

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents
acords
Primer. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament
Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que
està efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les
preses i presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels
organismes competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats
Fonamentals.
Segon. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions
policials, es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la
llibertat dels presos i preses polítiques.
Tercer. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar
el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política,
sempre de forma pacífica.

29

Codi Validació: 4LRT62S7CFMW9S97GQFJ7QYXN | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 35

Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat
de treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la
democràcia es pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències
judicials. Ens reafirmem, novament, en expressar el suport a totes les persones que
estan patint la repressió a casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a
l’autodeterminació i en el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat independent
de l’estat espanyol. I reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que pateixen
la repressió, entenent que no se’ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que
no s’ajusti a la democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem.

ACTA DEL PLE

Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic,
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament,
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma
insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de
forma successiva han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions
judicials i policials indignes.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau
atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del
Dret Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i
d’un Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat
suspendre directament el règim atorgat a les preses i presos polítics.

Quart. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la
Independència, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés
de Diputats i a la presidència del govern espanyol»

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per 10 vots a favor, dels regidors David Rodríguez i González (ERC),
Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC), Ramon Xandri i Solé
(ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete (ERC), Marc Barbens i
Casals (JUNTS), Isabel Pèrez i Martínez (JUNTS), Maria Pilar Viladrich i Massana (ApSCUP), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP), i una abstenció d’Encarna Tarifa i
Fernández (PSC)

B) ACTIVITAT DE CONTROL
Informes i resolucions
A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte
a la corporació dels decrets que van del 169/2020 al 231/2020 que són les resolucions
preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Judit Gisbert i Ester, regidora delegada d’Educació, Cultura, Salut i Igualtat, diu:
El dia 15 de juliol es faran els exàmens de Cambridge, aplicant les mesures de
higièniques i d’aforament obligatòries.
Està previst celebrar un consell escolar municipal per concretar els dies de lliure
elecció pel curs vinent.
Es segueix insistint amb el Departament d’educació per tal que resolgui el més aviat
millor el mal estat del mur.
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Marc Barbens diu que no es pot acceptar condemnes que siguin venjatives pel fet
que els presos no haguin canviat la seva opinió política.

ACTA DEL PLE

Maria Pilar Viladrich comenta que la moció tracta aspectes diferents, que l’essència
de la moció és que la justícia dóna un tracte diferent a les persones preses per
motius polítics i per venjança.

Número: 2020-0005 Data: 04/12/2020

Pren la paraula Encarna Tarifa i diu que ja ha comentat en altre plens que no li
agrada que hi hagi persones preses per defensar idees. No sap si els tribunals
actuen de mala fe però sí que vol recordar que la gent que hi ha a la presó volien
aprovar lleis que no s’ajustaven a dret. Voldria que hi hagués un acord a gran nivell
polític per trobar una solució, tenint en compte que hi ha una part de la ciutadania
que defensa la independència i una altra que no. Afegeix que, al seu criteri, el camí
no és la desobediència.

Es preveu que el mes de setembre es reprenguin les obres de l’escola del Vinyet.
Pel que fa a l’àrea de salut es treballa en el seguiment de les mesures COVID-19 a tots
els equipament i actes que s’organitzen.

Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’ Hisenda, Administració, Serveis Funeraris,
Nucli antic, Habitatge, Urbanisme, Obres Públiques, Serveis Municipals, diu:
-Es treballa en el projecte de condicionar el carrer del Blat.
-S’està estudiant com dissenyar el nou local de la policia local
-L’enginyer municipal és qui fa el seguiment de les obres del mur de l’institut.
-La central hidroelèctrica de Molí de Foix ja està en funcionament.
-Es treballa per introduir millores en el servei d’aigua: reduir terbolesa,neteja de
dipòsits, redacció d’un pla director, restitució dels comptadors, nou vehicle
-Pel que fa a la brigada, hi ha baixes de personal, cosa que repercuteix a l'activat que
es pot prestar.
-Pel que fa a l’àrea d’Hisenda ja s’està treballant en una modificació del pressupost de
l’exercici 2020, en les taxes del 2021 i en el pressupost del 2021.
Pel que fa a habitatge s’ha contractat un estudi de pisos buits que es compta tenir
enllestit d’aquí uns 5 mesos.
-Es treballa per disposar d’un Pla d’emergència per a pisos socials.
-Pel que fa a Administració es treballa per tenir un reglament que reguli el teletreball i
en una aplicació que permetrà implantar la Cita-prèvia.
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Tot seguit, Ramon Montaner i Viladrich, regidor delegat de Desenvolupament local,
Medi ambient, Parcs i jardins, diu:
-L’Agència de Desenvolupament Solcar ha començat l’activitat normal.
-A l’àrea de turisme es repassen les rutes a peu.
-Es portarà a terme una campanya finançada pel SOC de captació de noves
empreses.
-Es valora si es necessari introduir algun canvi en el tema del mercat setmanal.
-S’han resolt els ajuts econòmics i els microcrèdits que l’Ajuntament aprovà per ajudar
a fer front a la crisis econòmica provocada pel COVID-19.
-S’ha preparat un reportatge per promocionar la compra a Solsona, titulat «jo compro
a Solsona».
També
-De de Solsona CO s’ha fet un audiovisual per promocionar el producte de la comarca
del Solsonès i de Cardona on la lletra, música, actors i direcció tot ha anat a càrrec de
gent de la zona.

ACTA DEL PLE

Pel que fa a Cultura diu que:
-S’ha celebrat una festivitat de Corpus confinat
-S’ha iniciat el cicle de concerts d’estius, enguany es faran a la plaça del Camp.
-Es valora molt positivament la tasca que fa Joventut Solsonina.
-Es treballa en el programa de la Festa Major. Des de la regidora estem convençuts
que la cultura és segura i que no cal deixar de fer acte culturals. Per aquest motiu
s’intentarà fer una programació el més extensa però a la vegada segura.
-S’ha aconseguit que l’AIMS es pugui dur a terme.
-Pel que fa a la biblioteca, és complexe regular correctament l’accés.

Tot seguit pren la paraula Sara Alarcon, regidora delegada del Vinyet, i alhora
presidenta del Consell Comarcal del Solsonès que gestiona el Centre Sanitari del
Solsonès i exposa l’estat actual del Covid-19 a la Comarca, i diu:
-El nombre total de casos a la comarca en aquests moments és de 10, els mateixos
que l a setmana passada.
-Es fan PCRs a tots aquells casos que calgui diagnosticar COVID-19 i segons
protocols i justificació mèdica.
-També es fan PCRs als contactes estrets dels casos positius.
-Des de CatSalut es contractarà un gestor COVID-19 per dur a terme tasques a
nivell comarcal.
-S’ha millorat molt la forma en què es reben les dades de les anàlisis que es
realitzen fet que permet actuar amb és rapidesa.
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Tot seguit David Rodríguez, l’alcalde-president, comenta els següents aspectes:
-Ja es disposa dels resultats de l’estudi geotècnic del mur de l’Institut i tot sembla
indicar que la inestabilitat únicament afecta al gimnàs i que l’estabilitat de l’edifici
principal de l’Institut és bona.
-Va tenir una reunió amb el director del Departament de Carreteres de la Generalitat
de Catalunya i li va exposar la necessitat de millorar el tram de la carretera de
Manresa que va del Pont a l’hotel Gran Sol.
-S’ha fet el nomenament de funcionaris de carrera dels agents Josep Lluís Garcia i
Eliseu Ribalta.
-L’agent de policia local Toni Rodríguez ha demanat una excedència per raó de
servei per haver superat un procès de selecció a l’Ajuntament d’Agramunt.
-Demà es durà a terme una reunió per parlar de com s’organitza l’acte institucional
de la Diada d’enguany.
- La propera setmana es durà a terme la reunió de la Junta Local de Seguretat.
-S’han iniciat les obres de millora de la carretera de Sant Llorenç.

ACTA DEL PLE

Pren la paraula Joan Parcesisa, regidor delegat de Comunicació i noves tecnologies,
Transparència i participació, Esports i Joventut.
-Malgrat les mesures que s’han hagut d’adoptar amb motiu de la pandèmia i
malgrat que no ha estat possible utilitzar la piscina petita, les activitats municipals
s’han desenvolupat amb normalitat.
-El nombre d’abonaments familiars ha disminuït, fet que s’atribueix al fet de no
poder utilitzar la piscina petita.
-Es demanarà pressupostos a diferents empreses per saber el què pot costar
arranjar el camp de futbol de l’escola Arrels.
-Pel que fa a joventut, felicita a Joventut Solsonina per la tasca que van dur a terme
organitzant l’acte de Sant Jordi a la plaça Major.
-El carnet jove solsoní té molt bona acollida.
-El canvi d’ordinadors que estava previst en els pressupostos d’enguany, es farà
durant els mesos d’estiu, aprofitant els dies que el personal fa vacances.
-Ja està tancat els pressupostos participatius d’enguany.
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Pel que fa a la contractació de personal, es treballa en la redacció de bases per proveir
per concurs dues places per a la brigada d’obres, una borsa d’administratius i oficials
de cementiri.

-Per mitjà de la delegació del Govern de la Generalitat de la Catalunya Central s’ha
creat una comissió de coordinació per la COVID-19 de la Catalunya Central, que es
reuneix setmanalment, en què hi formen part tant professionals del mon sanitari,
protecció civil, i alcaldes dels municipis d’aquesta àrea sanitària, per tal de
coordinar tots els temes referents a la pandèmia.
-A nivell de tota l’àrea sanitària s’ha detectat una sobresaturació dels centres de
primària.
-Fa uns dies hi va haver un problema amb la centraleta telefònica del centre Sanitari
però ara ja està arranjat. Estava programada per atendre un màxim de 10 trucades i
aquests dies el nombre de trucades és molt superior.

-Hi ha alguna novetat en relació a la taula de salut?
Alcalde contesta que s’ha parlat de quin ha de ser el futur del Centre Sanitari i que
la taula a d’estar oberta a tots els interessats.
-En relació als «botellons» que fa el jovent, hi ha prevista alguna actuació?
L’alcalde comenta que els principals focus de «botellons» es fan al Castellvell,
polígon industrial d’Olius, a la zona de la Torregassa. En tots aquests indrets la
Policia Local no hi té competències per quedar fora del municipi de Solsona.
-En relació al camp de futbol, demana si se li pot fer arribar l’estudi geotècnic.
També diu que el club de futbol té clar que el primer equip jugarà al camp municipal
de Cardona però està molt preocupat per la resta d’equips. Es diu que es jugarà al
camp de l’escola Arrels però com es finançaran les obres?
L’alcalde explica que ara s’està demanant preus del cost de les obres d’arranjament
del camp però totes aquestes despeses es reclamaran a la Generalitat de Catalunya
com indemnització dels danys i perjudicis que ha causat la inestabilitat del mur de
la seva propietat.
L’Ajuntament el que ha fet és posar-se a disposició del club per recolzar-los en tot el
que necessitin i l’Ajuntament els pugui oferir.
-Pel que fa a l’excedència de l’agent de policia Toni Rodríguez diu que li sap greu i
és una llàstima que marxi personal amb les qualitats del Toni.
-En relació a l’expedient de modificació de pressupostos 2020 i la modificació de
taxes pel proper exercici, el regidor manifesta la voluntat de participar- hi.
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-Qui paga la prova PCR que es fa al Centre Sanitari del Solsonès?
Sara Alarcón contesta que actualment el CatSalut. Però al principi de la pandèmia hi
havia confusió i no es tenia clar qui ho assumiria.

ACTA DEL PLE

Marc Barbens, portaveu del grup municipal de Junts, formula les preguntes
següents:
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C) PRECS I PREGUNTES

-En els pressupostos participatius el seu grup municipal sols hi va participar a la
sessió dels resultats finals. Demana que al proper any pugui tenir- hi més presència,
no tant en les reunions amb els ciutadans sinó amb la coordinació i funcionament.
-Diu que malgrat ja s’han resolt els ajuts COVID-19, demana que l’Ajuntament de
Solsona no descarti haver-ne de tornar a convocar si la situació ho requereix.
-Explica que aquest setmana s’ha constituït el Consell Local per a la República
Catalana i en els propers dies demanarà l’adhesió del ple de l’Ajuntament.

- S’ha detectat que la neteja dels contenidors és deficient. Hi ha previst algun canvi?
Ramon Montaner contesta que es netegen dos cops per setmana, que és el que
estipula el contracte.
- Hi ha alguna novetat en la passarel·la del Pont?
L’alcalde contesta negativament.
- L’espai d’autocaravana, en quin punt es troba?
Ramon Montaner contesta que el criteri és ubicar-lo en un lloc que estigui connectat
amb el comerç local.
Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal PSC-CP i
demana:
- A nivell de joventut es fa alguna cosa amb les persones nouvingudes? Aquest
aspecte es treballa amb Joventut Solsonina?
Judit Gisbert diu que al Pla local de Joventut hi havia coses programades que s’han
hagut de suspendre. Confia que cara l’any vinent es puguin dur a terme.
- Seria convenient fer una campanya per intentar captar pisos i per posar- los a
lloguer. La situació de l’habitatge a Solsona comença a ésser preocupant.
- El Departament d’Educació ha comunicat els ajuts per a la gestió de la llar
d’infants?
L’alcalde contesta afirmativament.
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- Demana si se li pot fer arribar l’esborrany del plec de clàusules per a la
contractació del porta a porta.

ACTA DEL PLE

- La possibilitat de sortir els gegants per la Festa Major, com està?
Judit Gibert comenta que fa dies que estan pensant com es pot complir les
normatives i fer els actes dels gegants. Diu que si es fessin els ballets a la plaça
com a molt hi podrien haver 30 persones de públic. Es mira altres possibilitats. Però
tot el tema d’actes culturals està per decidir. Es treballa per fer coses perquè es vol
fer coses però tots som conscients que si la situació empitjora els actes programats
s’hauran de redissenyar o cancel·lar.
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Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal de ApSCUP i demana:

- Es disposa dels protocols per iniciar l’activitat a les escoles?
Judit Gisbert diu que els té cada centre.
- Es coneix la nova ubicació de la UEC?
Judit Gisbert diu que el lloc està bastant decidit.
- La regidora demana que l’Ajuntament tingui una col·laboració estreta amb l’UEC i
demana a la regidora que, cara l’any que ve, tingui un projecte que puguin
desenvolupar els alumnes d’aquest centre.
No hi ha assumptes
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