Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/5

El Ple

Tipus de convocatòria

ordinària

Data

24 de setembre de 2020

Durada

des de les 21.00 fins a les 23. 30 hores

Lloc

saló de sessions de la casa consistorial

Presidida per

David Rodríguez i González

Secretària actal.

Immaculada Jané i Viñals

Nom i cognoms

Càrrec

Assisteix

David Rodríguez i González

alcalde president

Sí

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

Excuses d'assistència presentades
1. Rosó Barrera Call, no assisteix per baixa laboral per maternitat.
2. Xavier Torres Romero, no assisteix per motius personals.
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David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/12/2020
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

Una vegada verificada la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

L’alcalde també comenta que a l’apartat de precs i preguntes, en la intervenció que
fa la regidora Maria Pilar Viladrich, on diu «Hi ha alguna novetat en la passarel·la del
Pont?», cal que hi digui: «Des de la reunió que es va tenir amb el director del
Departament de Carreteres, hi ha alguna novetat en la passarel·la del Pont?
En no produir-se cap altra esmena o observació, es procedeix a la votació de l’acta
incorporant els aspectes detallats, que queda aprovada per unanimitat.

Expedient 359/2020. Modificació de Crèdit. Tanatori
Tipus de votació: ordinària
A favor: 7, en contra: 2, abstencions: 2,
absents: 0

A petició de l’alcaldia, Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’Hisenda explica la
proposta que es presenta a la consideració del ple i que diu així:
«En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 2/2020, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto el següent informeproposta, amb base als següents,
Antecedents de fet
Primer. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit al vigent pressupost de la corporació, per
provisió d'alcaldia es va incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
2
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Favorable

ACTA DEL PLE

Pren la paraula l’alcalde i comenta que a l’apartat d’informes i resolucions, quan
ell mateix informa de la reunió amb el director del Departament de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, on diu: «li va exposar la necessitat de millorar el tram
de la carretera de Manresa que va del Pont a l’hotel Gran Sol», cal que hi digui:
«li va exposar la necessitat de redactar el projecte de la passarel·la de l’avinguda
del Pont».

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

Es dóna compte de l'acta de la sessió plenària ordinària celebrada el dia 30 de juliol
de 2020, presentada a la consideració dels membres del Ple.

Segon. Amb data 26 de febrer, es va emetre memòria de l'alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i
la seva justificació.
Tercer. Amb data 10 de març, es va emetre informe de secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Quart. Amb data 10 de març, es va emetre informe d'intervenció pel qual es va
informar favorablement amb observacions la proposta d'alcaldia i, amb data 11 de
març, es va elaborar l’informe d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
3
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— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 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.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del parlament europeu i del consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC— 10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
— Règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2020 de la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Legislació aplicable
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent
proposta de resolució:
Informe-proposta de Resolució
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020, en la
modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el detall
següent:
Estat de despeses
Aplicació
Descripció
Progr.
Econòmica
933
62200
Tanatori Municipal de Solsona

1.715.686,14 €

Total

1.715.686,14 €

Conc.
87000

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria

1.715.686,14 €

Total

1.715.686,14 €

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

4

Codi Validació: A6SQEHZM9TRZ4KJ5T9T64EWSQ | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 15

Estat d'ingressos
Aplicació: econòmica
Cap.
Art.
8
87

ACTA DEL PLE

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, en els
termes següents:

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

Crèdits finals

A petició de l’Alcaldia, pren la paraula Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, i
diu que la present modificació de crèdit és únicament per incorporar al pressupost
l’obra del tanatori municipal, i a partir d’aquí iniciar l’expedient per a la seva
contractació.
Diu que no és l’única inversió que l’Ajuntament vol executar. Hi ha previst dur a
terme el porta a porta, Cal Manel i millores al Camp del Serra, però s’aniran
incorporant al pressupost més endavant.

A continuació pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal PSC, i diu
que ella sempre ha posat de manifest que està molt a favor d’aquesta obra però
demana que la seva execució no sigui un inconvenient per tirar endavant els altres
projectes, especialment el porta a porta.
Tot seguit l’alcalde, David Rodríguez, diu que el pressupost és costós però no és
car. De l’anàlisi tècnic es va detectar greus deficiències que calien intervencions
costoses.
Pel que fa a l’equipament i la seva ubicació, diu que cada dia s’utilitza més i el fet
que disposi d’un entorn amb jardins, espais oberts, a prop de la clínica i de la
Catedral fa que la ubicació sigui idònia.
En relació al finançament, Ramon Xandri diu que l’obra és d’1.400.000,00 euros,
sense IVA, i es disposa de subvencions per l’import de 800.000,00 euros. Pel que fa
a l’IVA s’ intentarà recuperar-lo.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per set 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) i Encarna Tarifa i
Fernández (PSC), dos vots en contra dels regidors Marc Barbens i Casals (JUNTS),
Isabel Pèrez i Martínez (JUNTS), i dues abstencions dels regidors Maria Pilar Viladrich i
Massana (ApS-CUP), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).
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Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal ApSCUP i diu que el projecte del tanatori no se’l senten seu ni per l’import ni per la
ubicació però el seu grup sempre ha manifestat que l’equip de govern va ser clar en
les darreres eleccions municipals, presentant l’obra del tanatori que es vol executar.
Atès que la ciutadania ha recolzant l’obra, malgrat que el projecte no se’l sentin seu,
s’abstindran.

ACTA DEL PLE

Marc Barbens, portaveu del grup de JUNTS, diu que està d’acord amb aplicar el
romanent de tresoreria i en aplicar-lo pel tanatori però no està d’acord amb els
diners que suposa. Per aquest motiu el seu vot serà en contra.
Afegeix que l’import de l’obra és tan elevat que serà difícil que es pugui adjudicar a
empreses de Solsona.

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

El regidor afegeix que quan es faci la liquidació del pressupost actual segurament
es veurà que s’ha incomplert la regla de la despesa i provocarà la tramitació d’un
pla econòmic financer.

Expedient 1420/2020. Modificació de Crèdit COVID-19
Favorable

Tipus de votació: ordinària

A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 2,
Absents: 0

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

Segon. En data 7 de setembre, es va emetre memòria de l'alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i
la seva justificació.
Tercer. En data 14 de setembre, es va emetre informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Quart. En data 14 de setembre, es va emetre informe d'intervenció pel qual es va
informar favorablement amb observacions la proposta d'alcaldia i, en data 14 de
setembre, es va elaborar l’informe d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària.
Legislació aplicable
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 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.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
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Primer. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit al vigent pressupost de la corporació, per
provisió d'alcaldia es va incoar expedient per a la concessió de suplement de crèdit
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

ACTA DEL PLE

Antecedents de fet

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

«En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 7/2020, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto el següent informeproposta, amb base als següents,

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de
resolució:

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

Considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

ACTA DEL PLE

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del parlament europeu i del consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC— 10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
— Règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2020 de la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2020, en la
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el detall
següent:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.
4910
1610
1623
9200

Descripció
Econòmica
Capítol 1
22298
21301
22792
22200

Suplement de crèdit

Remuneracions del personal
Ràdio Solsona FM
Conservació xarxa abastament aigua
Abocador Consell Comarcal Solsonès
Telèfon dependències municipals
Total

7

40.000,00 €
7.000,00 €
15.000,00 €
24.000,00 €
10.000,00 €
96.000,00 €
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Informe-proposta de Resolució

Minoració en aplicacions d’ingressos

30000
31300
33500
33900
34200
34900
36000
42000

Baixa de crèdit
60.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
23.000,00 €
60.000,00 €
8.000,00 €
14.000,00 €
80.000,00 €
330.000,00 €

Suplement en concepte d'ingressos
Aplicació: econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87000

Descripció
Romanent de tresoreria
despeses generals
Total

Euros
per

a
426.000,00 €
426.000,00 €

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.
Segon. 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.

8

ACTA DEL PLE

2n. Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici
anterior, en els següents termes:

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

29000

Descripció
Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Taxa servei abastament d’aigua
Taxa serveis esportius
Taxa ocupació de la via pública - terrasses
Taxa utilització domini públic - mercats
Preu públic escola de música
Preu públic promoció turística
Tarifa publicitària ràdio municipal
Participació municipal en els tributs de l’Estat
Total
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Aplicació

No obstant això, la corporació acordarà el que estimi pertinent.
A petició de l’alcaldia, pren la paraula Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, i
explica que a la sessió plenària del dia 7 de maig de 2020 s’ acordà unes mesures
extraordinàries per afrontar la crisis sanitària provocada pel COVID-19 que
afectaven gairebé a totes les regidories i que tenien grans repercussions
econòmiques i pressupostàries.
Degut a la gravetat de la situació i urgència no es va fer cap estudi per valorés les
afectacions que els acords adoptats tindrien al pressupost.

El regidor diu que algunes despeses s’han hagut de pagar igual malgrat no s’hagi
prestat el servei. Exemple: neteja de les escoles, llar d’infants. Ramon Xandri també
diu que dins d’una mateixa regidoria unes depeses han disminuït però altres han
augmentat.
Pel que fa a les minoracions d’ingressos, Marc Barbens demana per quin motiu hi
ha una baixa de 80.000,00 euros a la partida de participació de tributs de l’estat.
Ramon Xandri contesta que aquest any els tributs que recapta l’Estat estan
disminuint tot i que l’ingrès que rep l’Ajuntament per participació de tributs és
inicialment prevista. Aquesta quantitat es revisarà a final d’any i amb la liquidació
sortirà els diners que cal compensar. Els 80.000,00 euros són una estimació però si
al final no és exacte tampoc passarà res, el que és important és tenir prevista la
compensació.
Pel que fa als increments de despeses, Marc Barbens demana per quin
motiu la partida de telèfon de les dependències municipals ha incrementat
en 10.000,00 euros.
Ramon Xandri diu que amb el confinament ha incrementat molt l’ús de telèfons
mòbils, xarxes wi-fi. Moltes xarxes i telèfons han anat al màxim i degut a les
urgències i les situacions problemàtiques viscudes ningú ha estat a comptar els
consums i imports.
Marc Barbens comenta que li queden alguns dubtes però tot i amb això votarà
a favor.
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Tot seguit pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup de JUNTS, i diu que li
sobta les poques partides de despesa que s’han alterat ja que hi ha moltes coses
que no s’han pogut fer i per tant tampoc s’hauran de pagar.

ACTA DEL PLE

El regidor diu que voldria que tots els grups municipals anessin a la una a la votació
d’aquest punt, atès que recull les conseqüències de l’acord adoptat per poder fer
front a la COVID-19.

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

La modificació que ara es presenta és fruit d’un estudi minuciós, d’anàlisis de
partida per partida del pressupost, i recull els canvis que han patit les partides per
afrontar la crisis econòmica i sanitària provocada per la COVID-19. Per un general,
les partides d’ingressos són les més afectades ja que moltes han minorat l’import.

Tot seguit pren la paraula Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal ApS-CUP i diu
que pel que fa a les reduccions d’ingressos i increment de despeses tenen clares
les partides d’aigua, esports, ocupació de via pública, escola de música, promoció
turística, ràdio, participació de tributs de l’estat però no el suplement de crèdit de les
remuneracions de personal (el personal funcionari i de l’administració ha estat el
menys afectat per la crisi) i de la taxa de l’abocador del Consell Comarcal
del Solsonès.
Considera inadmissible que l’Ajuntament de Solsona hagi de pagar al Consell
Comarcal del Solsonès 24.000,00 euros més de la quantitat inicialment prevista per
no haver posat en funcionament el porta a porta, quan l’únic responsable de que
aquest servei no estigui implantat és l’equip de govern.

Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa i diu que entén els arguments que han
exposats els portaveus de JUNTS i ApS-CUP però també veu el compromís de
posar en funcionament el servei del porta a porta tant bon punt estigui l’expedient
acabat. Per aquest motiu votà a favor de la proposta.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
ple s’aprova per nou 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),Encarna Tarifa i Fernández (PSC) i
dues abstencions de Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP), Òscar Garcia i
Companys (ApS-CUP).

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 232/2020 al 289/2020 que són les resolucions
preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Pren la paraula Joan Parcerisa i Albacete, regidor delegat de Comunicació i
Noves tecnologies, Transparència i participació, Esports i Joventut i informe dels
aspectes següents:
10
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Maria Pilar Viladrich demana que se li faci arribar el plec de clàusules que hi ha
preparades.

ACTA DEL PLE

Ramon Xandri diu que el porta a porta és necessari a nivell mediambiental però no
a nivell econòmic, ja que la seva implantació serà més cara pel ciutadà. Es pagarà
menys de taxa al Consell Comarcal però el servei serà més car.

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

L’alcalde diu que la voluntat era que el servei ja estigués funcionant aquest
any 2020 però no ha pogut ser. Continua essent una prioritat i avançant l‘expedient.

Pel que fa a la regidoria de Salut, Judit Gisbert diu que és una àrea transversal i que
tot el que es fa ara passa per mirar s’adequa a les mesures sanitàries.

11
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A continuació Judit Gisbert i Ester, regidora delegada d’Educació, Cultura, Salut i
Igualtat, explica que:
1. S’ha comprat cadires i proteccions pel professorat de l’escola de música.
2. A l’escola de Vinyet s’ha ampliat el despatx de direcció per problemes
d’aforament.
3. S’està treballant en com cal dur a terme la neteja de les aules per adoptar-la a la
COVID i els temps de sortida de les escoles.
4. La UEC ha començat el curs en un nou local.
5. Segons ha informat el departament d’Educació, la propera setmana es reprenen
les obres de la nova escola del Vinyet.
Pel que fa a la regidoria de Cultura diu:
1. L’AIMS ha pogut fer, no amb el nivell internacional dels altres anys, però la
valoració ha estat positiva.
2. La Festa Major ha estat diferent i s’ha anat adaptant a les circumstàncies. Està
previst fer una valoració amb tots els implicats.
3. S’han desbordat les peticions de sales i equipaments per poder complir amb
aforaments imposats per les mesures sanitàries.
4. Es vol fer una taula de diàleg amb entitats culturals de Solsona per fer una gestió
de la cultura d’una manera més global i que tothom hi tingui una mica a dir.
5. A partir de la setmana que ve s’obrirà la biblioteca amb les mesures imposades
per sanitat. S’intenta oferir tots els serveis possibles però adaptats a la situació.
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Tot seguit Sara Alarcon i, en qualitat de presidenta del Consell Comarcal del
Solsonès, fa un resum de les situació sanitària que viu la comarca i destaca que fa
uns mesos el Solsonès estava a la banda baixa dels casos de coronavirus detectats
però que en aquests moments estem a la banda alta, tot i que els professionals
diuen que la situació està controlada. També informa que des del CatSalut s’ha
contractat un gestor COVID.

ACTA DEL PLE

1- L’oficina Jove ha obert al públic i fa atenció presencial amb cita prèvia. Fa uns
dies que ha incorporat un tècnic de salut.
2- Es treballa per redactar un reglament regulador del teletreball prenent com a
referència el que ha aprovat la Generalitat de Catalunya.
3- S’ha fet la valoració de l’activitat de les piscines d’aquesta temporada d’estiu
que ha estat marcada per dos grans inconvenients: Les mesures restrictives que
s’han hagut d’aplicar per la crisis sanitària provocada per la COVID-19 i pel
tancament de la piscina petita pel risc que provocava la desestabilització del mur
de l’Institut. Malgrat tot, s’han prestat tots els serveis, les entrades de reducció
horària han incrementat, les entrades individuals s’han mantingut però s’ha
reduït el nombre d’abonaments familiars un 50%.
4- S’ha acabat la implantació dels canvis del sistema informàtic.
5- La propera setmana s’obrirà el rocòdrom.
6- Està previst que aviat comencin les competicions esportives i es treballa per a
que cada equipament disposi d’un protocol d’actuació per adoptar l’ús a les
recomanacions sanitàries de la COVID-19.

C) PRECS I PREGUNTES

Tot seguit pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup municipal JUNTS, i
formula les preguntes següents:
1. Les dades que darrerament s’han donat dels afectats pel coronavirus a
Solsona semblen contradictòries atès que per una banda es diu que la
situació està controlada però per l’altra sembla que els casos positius han
incrementat molt. Demana si es pot prescindir de les dades dels municipis
de la comarca i centrar-se únicament a Solsona.
12
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A continuació David Rodríguez i González, alcalde-president, informa dels aspectes
següents:
1. Per Festa Major i amb l’objectiu de poder fer una bona vigilància de les mesures
sanitàries s’ha incrementat la plantilla de policies a la nit.
2. S’han eliminat les barreres arquitectòniques de la plaça Sant Roc i de la
carretera de Bassella.
3. El Departament d’Educació ja disposa del projecte per refer el mur de l’Institut i
es preveu que en breu es liciti l’obra.
4. Es treballa per un homenatge als donants de sang.
5. Demà s’il·luminarà de color verd l’edifici de l’Ajuntament per celebrar el dia
internacional del col·lectiu farmacèutic.
6. Es treballa per posar en funcionament les activitats de la gent gran d’una
manera segura.
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A continuació Ramon Xandri explica que la regidoria d’Hisenda durant els mesos
d’estiu ha estat treballant en la modificació de taxes per l’exercici 2021 i en la
modificació de pressupost que avui s’han presentat al ple. També es treballa en els
pressuposts pel proper exercici.

ACTA DEL PLE

Tot seguit pren la paraula Ramon Montaner i Viladrich, regidor delegat de
Desenvolupament local, Medi ambient, Parcs i jardins i informa dels següents
aspectes:
1. S’ha rebut el pla per desincentivar el vehicle privat i l’estudiarà positivament
2. El Servei de Biblioteques i l’Agència de Residus ofereixen a les biblioteques
públiques de Catalunya la participació en la campanya «Canvia de xip, recicla’ls»
sobre la conscienciació de la importància i necessitats de recollida de residus
d’aparells elèctrics i electrònics . La biblioteca de Solsona s’hi ha acollit i com a
participant en el projecte podrà acollir un seguit d’activitats gratuïtes, una
exposició itinerant i un contenidor per la recollida d’aquests tipus de residus:
calculadores, carregadors de mòbils, ordinadors portàtils...
3. El plec de clàusules de la gestió de la neteja viària ja està acabat i el farà arribar
als portaveus.
4. Amb l’objectiu de lluitar contra la pèrdua de diversitat i atenent a que aquest
anys les condicions climatològiques són favorables, no es duran a terme les
fumigacions.

L’alcalde contesta que ara arriben més dades que quan va començar la pandèmia,
però solen ser difícils d’interpretar i es dona a conèixer tota la informació que arriba.
Les dades són globals per tota l’àrea bàsica de salut, i si alguna vegada s’ha
donat informació únicament de Solsona és degut a que per algun motiu
extraordinari s’ha sabut. En aquest sentit, potser es peca de massa transparent ja
que s’informa de tot el que se sap.
2. Es pot disposar de més recursos per rastrejadors?

4. L’edifici de la carretera de Manresa que és propietat d’un grup inversor està
ocupat per gent que cada vegada provoca més problemes de convivència a
la zona. El veïns denuncien baralles, agressions i problemes derivats de
tràfic de drogues. Demanen que l’Ajuntament planti cara i que requereixi una
actuació de la propietat, que s’estudiï les accions judicials que es poden dur
a terme, que es treballi per impedir noves ocupacions i que es doti a la
policia de suport que necessitin.
Afegeix que és un problema molt important que fins ara a Solsona no
s’havia patit i que cal actuar per garantir la convivència al barri.
L’alcalde diu que s’ha pogut parlar amb representants de la propietat i han
manifestat que no tenien constància de la situació i s’han compromès a analitzar
l’estat actual i actuar. El tema és complex atès que hi ha gent que disposa de
contracte i que, per tant té uns drets, també hi ha infants, i per un altre costat hi ha
un altre tipus de gent, amb perfil problemàtic que ha ocupat l’edifici i que són els
que ocasionen els aldarulls.
Des de a temps tant la Policia Local com els mossos d’esquadra estan fent un
seguiment de totes les persones que entren a l’edifici.
Per acabar el regidor felicita a l’equip de govern per la tanca que s’ha posat al Skate
parc i per doblar la policia local per la festa major.
També fa un prec, demanant que s’informi de les tasques que estan portant a terme
els comissionats.
Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup Municipal ApS
CUP, i diu:
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Sara Alarcon respon que aquesta preocupació ja es va fer arribar al Consell
Comarcal del Solsonès i s’ha exposat al centre sanitari, als tècnics sanitaris i als de
protecció de dades i creuen que es compleix la normativa i que des del punt de
vista sanitari la ubicació és la millor. En qualsevol cas, si es troba un altre
emplaçament que pugui ésser millor s’informarà.

ACTA DEL PLE

3. Les persones que s’han de fer una prova PCR s’han d’adreçar a la clínica i
esperar el torn a fora el carrer. Des de la carretera es pot veure tota la gent
que esperar per fer-se la prova i entén que caldria buscar una nova ubicació
que fos és respectuosa amb la privacitat dels afectats.

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

Sara Alarcon diu que CatSalut ha dotat de més recursos humans per COVID
destinats a la comarca: Un gestor COVID per a la comarca i un Gestor COVID per a
les escoles.

1. Pel que fa al lloc de les proves PCR diu que segurament s’ajunta a normativa
però si es fessin al darrera del tanatori amb un carpa segurament
seria millor.
L’alcalde contesta que ell mateix va exposar aquesta opció i es va desestimar.
2. En relació a l’edifici de la carretera de Manresa demana una actuació, que
s’estudiï la gent que té drets però que es sigui contundent i es no faci el joc
amb l’ empresa que han provocat aquesta situació.
L’alcalde contesta que s’ha d’actuar ja que és un problema d’inseguretat ciutadana,

4. Com està la tramitació de l’expedient de modificació del reglament
municipal de govern obert i participació ciutadana?
Joan Parcerisa contesta que està al tràmit d’informació pública i que al ple del mes
de novembre es portarà l’aprovació definitiva.
5. En el pacte per la COVID es va dir que es miraria de contractar sols artistes
locals, i per la festa major no va ser així.
Judit Gisbert diu que el pacte també deia que s’havien de respectar tots els
contractes signats i en el cas de la Festa Major ja estava tot signat.

ACTA DEL PLE

Ramon Montaner contesta que inicialment no es creia necessari que la contractació
hagués de fer-ser conjuntament fins que es va disposar del plec del porta a porta.

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

3. En relació al porta a porta fa un dies se’ls va fer arribar les plecs i ara se’ls
farà arribar les plecs de la neteja. Perquè no es va fer tot alhora i per la
mateixa empresa?

Ramon Montaner contesta que té vàries propostes però el problema és el
finançament.
7. Hi ha alguna data prevista per a l’obertura del cine?
Judit Gisbert diu que no, que és un tema que té pendent de tractar.
8. Pel que fa al pla de desincentivació dels vehicles es posa a disposició del
ple per debatre el document i formular una proposta consensuada.
Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal del PSC, i
demana:
1. En relació a l’estudi de pisos buits demana en quina fase està l’estudi i si es
farà alguna acció per la poder-los assignar a gent necessitada.
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6. En relació a la ubicació de la zona d’autocaravanes, hi ha alguna novetat?

Ramon Xandri explica que l’estudi ja està encarrega i es calcula tenir-lo entre el mes
de febrer i març. Pel que fa a la gent necessitada, de moment es treballa per tenir
una borsa de pisos que llogaria l’Ajuntament i que els usuaris se seleccionarien
segons els informes de serveis socials.
2. Les escoles sembla que funcionen en normalitat i que de moment no estan
massa afectades per casos de COVID. És així?
Judit Gisbert contesta que totes estan aplicant les mesures preventives que ha fixat
el departament i de moment totes estan fent classes amb normalitat i no s’ha hagut
d’aplicar cap aïllament.
3. Es coneix la nova ubicació de la UEC?
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0006 Data: 04/12/2020

Judit Gisbert diu que fins ara estaven a l’edifici del seminari i actualment estan a un
local del carrer Josep M. de Sagarra, núm. 3. Té pendent de fer-hi una visita.

