Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/6

El Ple

Tipus de convocatòria

extraordinària

Data

29 d’octubre de 2020

Durada

des de les 21.00 fins a les 22.00 hores

Lloc

Plataforma Localretmeet

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

Sí

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

Sí

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

Una vegada verificada per la secretària actal. la constitució vàlida de l’òrgan, el
president obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia.
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David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/12/2020
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Expedient 1667/2020. Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora per l'exercici 2021
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 7, En contra: 5, Abstencions: 1,
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:

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així
com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals per
l’exercici 2021.

ACTA DEL PLE

El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

«Per resolució de l’alcaldia amb data 19 d’octubre de 2020 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals que es detallen a continuació:

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
Acords
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
les ordenances fiscals següents:
Núm. 7 Taxa per recollida d’escombraries
Núm. 10 Taxa per expedició de documents administratius
Núm. 13 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Núm. 15 Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o jocs situats en terrenys d’ús públic local com indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Núm. 20 Taxa pel servei de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres
Núm. 21 Taxa pels serveis d’ensenyaments especials en establiments locals
(música)
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Vist l’informe d’impacte d’aquesta modificació d’ordenances per l’exercici 2021.

Núm. 24 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Núm. 28Taxa per l’aprofitament especial per particulars dels serveis i materials de
propietat municipal
Núm. 30 Preu públic pels serveis de promoció turística i comercial de Solsona
I la creació de la ordenança fiscal següent:
Núm. 34 Taxa pel servei de tinença d’animals de companyia (gossos)
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2021 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:

Ramon Xandri també explica que enguany la tramitació d’aquest expedient ha estat
difícil atès que el cap et portava a fer increments en moltes ordenances però el cor
anava en direcció contrària. De moment la proposta únicament planteja petites
modificacions que més que increments són correccions. La forma en que queden
redactades les ordenances que es volen modificar és la següent:
«Núm. 7 Taxa per recollida d’escombraries
Annex
Taxa recollida escombraries
preu trim.
1.
Habitatges de caràcter familiar..................................................................22,55 €
2.
Habitatges sense recollida.........................................................................17,76 €
3.
Bars, cafeteries, sales d'espectacles, establiments recreatius, sense cuina,
menys de 150 m2.......................................................................................40,77 €
4.
Bars, cafeteries, sales d'espectacles, establiments recreatius, sense cuina,
més de 150 m2...........................................................................................49,86 €
4bis. Bars, cafeteries, sales d'espectacles, establiments recreatius, sense cuina,
més de 300 m2...........................................................................................54,02 €
5.
Restaurants i bars restaurants (inclou menjadors escolars, hospitals i similars),
menys de 150 m2.......................................................................................44,52 €
6.
Restaurants i bars restaurants (inclou menjadors escolars, hospitals i similars),
més de 150 m2...........................................................................................54,53 €
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.»

ACTA DEL PLE

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris
per part de l’ajuntament.
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Taxa de recollida fracció orgànica
Habitatges de caràcter familiar amb recollida......................................................3,04 €
Habitatges sense recollida....................................................................................0,00 €
Bars, cafeteries, sales d’espectacles, establiments recreatius sense cuina menys de
150 m2..................................................................................................................15,18 €
Bars, cafeteries, sales d’espectacles, establiments recreatius sense cuina més de
150 m2..................................................................................................................18,22 €
4bis. Bars, cafeteries, sales d’espectacles, establiments recreatius sense cuina més
de 300 m2.............................................................................................................30,35 €
Restaurants i bars restaurants (inclou menjadors escolars, hospitals i similars)
menys de 150 m2.................................................................................................18,22 €
Restaurants i bars restaurants(inclou menjadors escolars, hospitals i similars) més
de 150 m2.............................................................................................................24,29 €
6bis. Restaurants i bars restaurants(inclou menjadors escolars, hospitals i similars)
més de 300 m2.....................................................................................................36,42 €
Hotels, fondes, albergs i residències menys de 150 m2.....................................24,29 €
Hotels, fondes, albergs i residències més de 150 m2.........................................30,35 €
8bis. Hotels, fondes, albergs i residències més de 300 m2................................45,54 €
Locals industrials, menys de 150 m2.....................................................................0,00 €
Locals industrials, més de 150 m2........................................................................0,00 €
Locals comercials (excepte supermercats i alimentació), serveis, oficines menys de
150 m2....................................................................................................................0,00 €
Locals comercials (excepte supermercats i alimentació), serveis, oficines més de
150 m2....................................................................................................................0,00 €
15. Supermercats i alimentació menys de 150 m2.............................................24,29 €
16. Supermercats i alimentació més de 150 m2.................................................30,35 €
17. Supermercats i alimentació més de 300 m2.................................................45,54 €
18. Recollida grans productors - preu primer contenidor...................................90,18 €
19. Recollida grans productors - preu següents contenidors............................26,52 €

ACTA DEL PLE

6bis. Restaurants i bars restaurants (inclou menjadors escolars, hospitals i similars),
més de 300 m2...........................................................................................59,08 €
7.
Hotels, fondes, alberges i residències, menys de 150 m2........................59,35 €
8.
Hotels, fondes, albergs i residències, més de 150 m2..............................76,62 €
8bis. Hotels, fondes, albergs i residències, més de 300 m2..............................83,00 €
9.
Locals industrials, menys de 150 m2.........................................................39,83 €
10. Locals industrials, més de 150 m2.............................................................54,53 €
11. Locals comercials (excepte supermercats i alimentació), serveis, oficines
menys de 150 m2.......................................................................................34,84 €
12. Locals comercials (excepte supermercats i alimentació), serveis, oficines més
de 150 m2...................................................................................................47,35 €
15. Supermercats i alimentació menys de 150 m2..........................................37,87 €
16. Supermercats i alimentació més de 150 m2..............................................56,81 €
17. Supermercats i alimentació més de 300 m2..............................................75,75 €
18. Recollida escombraries i runes abocades en solars municipals i terrenys
privats i que no siguin retirats pel propietari
- per desplaçament....................................................................................54,62 €
- per m2 de recollida...................................................................................18,22 €
19. Recollida d’escombraries en establiments privats....................................54,11 €

Taxa de recollida de selectiva................................................................7,00 €/trimestre
Aquesta taxa es repercutirà en el moment en que s’iniciï el servei.
Taxa residus deixalleria
1.
Runes i restes de la construcció d’obres menors................................16,00 €/m3
- amb un mínim de 5 € per aportació
- amb un màxim de 3 m3/any
- la runa haurà de ser neta, és a dir, sense residus valoritzables barrejats.
3.

Altres
- Tasques de separació de residus de portes, finestres i similars..6,00 €/unitat
(finestra de 2 fulles)
- Qualsevol altre residu que no sigui valoritzable.........0,90 €/litre o kg o unitat

1.
Certificacions
a) Certificats de convivència i residència............................................................2,50 €
b) Per cada plec o fracció de documents o dades compreses dins el darrer
quinquenni.......................................................................................................2,50 €
c) De mes de cinc anys a deu anys....................................................................7,40 €
d) Quan dati de més de deu anys.....................................................................14,80 €
e) Certificats cadastrals (2.50 euros + 0.70 per cada full).................2,50€ + 0,70 €/u
f) Acreditatives de les parelles de fet registrades a l’Ajuntament .....................7,40 €
2.
a)
b)
c)
d)

Informes i altres
Per informes d’alcaldia, secretaria a particulars...........................................13,80 €
Per cada títol de nínxol o renovació, o títol de plaça de pàrquing................19,50 €
Informe d’atestat de la Policia Local..............................................................32,00 €
Per cada fotografia adjunta a l’informe d’atestat.............................................2,50 €

3.
Compulses, fotocòpies i etiquetes
a) Per cada compulsa de document o autenticació de signatura (una).............2,00 €
Per compulsa de 2 a 5 fulls.............................................................................1,50 €
Per compulsa de 6 a 15 fulls...........................................................................1,00 €
Per compulsa de més de 15 fulls....................................................................0,50 €
Per joves en edat escolar i persones en atur..................................................0,00 €
b)
c)
d)

Fotocòpies DIN A-4
Fotocòpies DIN A-3
Còpies amb CD

Blanc/negre
0,10 €
0,20 €
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Color
0,70€
1,00€
10,60€
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Annex
Taxa per expedició de documents administratius

ACTA DEL PLE

«Núm. 10 Taxa per expedició de documents administratius
Es suprimeix l’apartat 10 de l’annex, quedant com es transcriu a continuació:

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

Fiança
S’estableix una fiança per actes amb ànim de lucre a la via pública de.......150,00 €.»

e)
f)
g)
h)
i)

Emissió de llistat amb etiqueta adhesiva.....................................0,06€/etiqueta
Còpia POUM amb cd-rom.......................................................................73,00 €
Còpia POUM amb paper....................................................................1.273,00 €
Plaques de llicències obres i d’ocupació via pública...............................8,00 €
Participació concurs o concurs oposició plaça personal.......................20,00 €

4.
-

Documents tècnics
Certificat d’aprofitament urbanístic..............................................................106,00 €
Certificat de dotació urbanística.....................................................................64,00€
Certificat de compatibilitat urbanística..........................................................64,00 €
Certificat d’innecessarietat de llicència de segregació.................................64,00 €
Declaració de la no caducitat de la llicència.................................................64,00 €
Certificat de numeració de carrer o emplaçament........................................10,30 €
Estudi de viabilitat urbanística / informe previ.............................................106,00 €
Llicència de segregació o divisió horitzontal..............................................106,00 €
Certificat de preexistència...........................................................................106,00 €
Certificat d’ús d’una edificació....................................................................106,00 €
Tramitació expedients de declaració de ruïna............................................636,00 €
Llicència 1a ocupació per a cada habitatge.................................................74,00 €
Informe municipal de disponibilitat i adequació d’habitatge........................64,00 €

5.
Expedient de modificació puntual del POUM
 Fins a 1 Ha...................................................................................................848,00 €
 De 1 a 10 Ha.............................................................................................1.803,00 €
 Més de 10 Ha...................................................................1.803,00 € + 106,00 €/Ha
6.
Expedient d’aprovació o modificació dels plans parcials urbanístics (PPU)
 Fins a 1 Ha...................................................................................................848,00 €
 De 1 a 10 Ha.............................................................................................1.803,00 €
 Més de 10 Ha...................................................................1.803,00 € + 106,00 €/Ha
7.
Expedient d’aprovació o modificació de projectes d’urbanització
 Fins a 1 Ha...................................................................................................939,00 €
 De 1 a 10 Ha.............................................................................................1.310,00 €
 Més de 10 Ha......................................................................1.310,00€ + 42.00 €/Ha
8.

Expedients d’aprovació o modificació de projectes de reparcel·lació o
compensació
 Fins a 1 Ha...................................................................................................939,00 €
 De 1 a 10 Ha.............................................................................................1.310,00 €
 Més de 10 Ha.....................................................................1.310,00 € + 42,00 €/Ha
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2,10€
4,10€
10,30€
13,40€
16,50€
20,60€
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1,00 €
2,10 €
4,10 €
5,20 €
7,20 €

ACTA DEL PLE

Plànols amb plòter
A4
A3
A2
A1
A0
Més grans de A0

9.
Salut
Per l’atorgament de l’autorització sanitària per al funcionament d’indústries,
establiments, laboratoris, serveis o instal·lacions, i també la revalidació periòdica de
l’autorització i les modificacions per reforma, ampliació, trasllat o canvi de titular,
a) Quan comporti una activitat de control sanitari in situ.................................126,00 €
b) Sense que comporti l’activitat de control sanitari al domicili.........................79,00 €
c) Pels controls dels serveis sanitaris que siguin posteriors a l’autorització,
l’acreditació o l’anotació registral.......................................................................46,00 €

«Núm. 13 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
S’afegeix la taxa de caixers automàtics a l’exterior dels edificis:
Annex de taxes
Ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció,
tanques d’obra, puntals, estintols i bastides d’obra.
- Per m2 i dia...............................................................................................0,15 €
Ocupació via pública amb puntals i coberta de protecció d’obres deixant pas als
vianants permanent per sota de l’estructura.
- Per m2 i dia...............................................................................................0,10 €
Ocupació via pública amb grues fixes.
- Per m2 i dia...............................................................................................0,30 €
Ocupació via pública amb grues o camions amb tall de circulació durant un període
inferior a mig dia..................................................................................................25,00 €
Ocupació via pública amb grues o camions amb tall de circulació durant un període
superior a mig dia................................................................................................60,00 €
Ocupació via pública amb grues o camions sense tall de circulació durant un
període inferior a mig dia....................................................................................10,00 €
Ocupació via pública amb grues o camions sense tall de circulació durant un
període superior a mig dia..................................................................................25,00 €
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13.Llibres
Contes per fer-se gran......................................................................................10,00 €.»

ACTA DEL PLE

12. Homologació de plans d’autoprotecció per la protecció civil
local...................................................................................................................300,00 €
Control i avaluació de la implantació dels plans d’autoprotecció
civil.....................................................................................................................120,00 €

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

11. Serveis de la Biblioteca Carles Morató:
a) Duplicat del carnet d’usuari.............................................................................1,00 €
(El primer carnet és gratuït)
b) Plastificació del carnet.....................................................................................0,50 €
c) Fotocòpies i impressions en blanc i negre..................................................0,10 €/u

Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de
material i runes de qualsevol mena, procedent d’enderrocament d’obres,
construccions o instal·lacions de tot tipus:
- Per contenidor gros de carcassa metàl·lica i dia................................................7,50 €
- Per contenidor de plàstic o sac de runes i dia...................................................2,00 €
- Per cada placa de certificació de l’autorització d’ocupació de via pública.....22,50 €
Ocupació de la via pública pel servei que presten els caixers automàtics d’entitats
bancàries a l’exterior dels edificis...................................................300,00 €/any/caixer

2. També es podrà atorgar una bonificació del 50% per les obres de millora i
rehabilitació de façanes de qualsevol edifici situat fora de l’àmbit del nucli antic i
pel qual es tramiti un expedient d’ajuts a la rehabilitació.»
«Núm. 15 Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o jocs situats en terrenys d’ús públic local com indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Annex
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic
a) Per ocupació de la via pública en dies de mercat setmanal:
marxants amb reserva.................................................................66,30
€/ml/any
marxants sense reserva..................................................................1,60
€/ml/dia
b) Per fires i festes, barraques atraccions, etc., per dia...........................3,00 €/ml/dia
Per fires i festes, parades, per ocupació de cada metre lineal de via pública
(mínim 6,41 €)……………………................………….....................2,00 €/ml/dia
Circs................................................................................................3,00 €/ml/dia
Per rodatges cinematogràfic...........................................................105,00 €/dia
Per rodatges d’espots publicitaris................................................630,00 €/dia.»
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En aquest cas les bonificacions podran ser:
- Bonificació del 80% per les obre de millora i rehabilitació de façanes i les de
consolidació estructural o renovació d'infraestructures de serveis.
- Bonificació del 50% per les obres de reforma i manteniment.
- Bonificació del 50% per les obres menors de reforma interior puntual.

ACTA DEL PLE

1. Les actuacions de renovació, millora i consolidació d’edificis situats al nucli antic
que mentre durin les obres necessitin ocupar una part de l’espai públic adjacent,
amb qualsevol de les tipologies abans esmentades, podran gaudir de
bonificacions sempre que la corresponent sol·licitud estigui inclosa dins un
expedients d’ajuts de rehabilitació tramitat oficialment.

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

Beneficis fiscals:

«Núm. 20 Taxa pels serveis de banys, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i
altres
A l’annex de tarifes de les piscines s’hi afegeix el preu de l’entrada amb el carnet
jove del Solsonès:
Piscines
75 ¤/temp
100 ¤/temp
140 ¤/temp
45 ¤/temp

«Núm. 21 Taxa pels serveis d’ensenyaments especials en establiments locals
(música)
Annex
Descripció
Matricula nova...................................................................................................108,00 €
Matricula nova bonificada...................................................................................54,00 €
Matricula prorrogada...........................................................................................82,00 €
Matricula prorrogada bonificada.........................................................................41,00 €
1. Sensibilització
Sensibilització ( 3 anys).......................................................................................23,00 €
Sensibilització (4 anys)........................................................................................23,00 €
Sensibilització (llenguatge + roda) (5 anys )......................................................43,00 €
2. Iniciació
Iniciació 1 (6 anys)
Pack instrument iniciació 1......................................................................67,50 €
Llenguatge musical (60 minuts)
Cant Coral (30 minuts)
Instrument (45 minuts: 25 minuts individual i 20 minuts col·lectius)
45 minuts: 25 minuts individual i 20 minuts col·lectius o
35 minuts individual
Pack roda iniciació 1................................................................................56,50 €
Llenguatge musical (60 minuts)
Cant Coral (30 minuts)
Roda d'instrument (30 minuts)

9

ACTA DEL PLE

Entrades
- Menors de 15 anys
3,50 ¤/dia
3,20 ¤/dia/carnet jove
- Persones de 15 o més anys
4,00 ¤/dia
3,70 ¤/dia/carnet jove
- Jubilats i pensionistes
2,50 ¤/dia
- Entrada de les 18.00 a les 20.00 hores………...........................................1,50 €/dia
- Tumbona per dia……………………………….............................................2,00 €/dia
Preu entrada amb el carnet jove del Solsonès…….......………………………3,00/dia.»

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

.
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Abonaments
- Abonament per a menors de 15 anys
30 ¤/10 entrades
- Abonament per a persones de 15 o més 35 ¤/10 entrades
- Abonament familiar
65 ¤/15 dies
- Abonament per a jubilats i pensionistes
20 ¤/10 entrades

Nivell 3r i 4t...........................................................................................................92,00 €
Llenguatge música 120 minuts
Instrument
60 minuts: 45 individuals i 20 col·lectius o
50 individuals
Formació orquestral
5. Estudis no reglats menors de 18 anys
Llenguatge musical 60 minuts.................................................................29,50 €
Mínim 5 alumnes
1r Instrument (30 min).............................................................................31,50 €

10
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4. Nivell mitjà
Nivell 1r i 2n
Pack instrument.....................................................................................102,00 €
Llenguatge musical 120 minuts
Grup vocal 45 minuts
Instrument
60 minuts: 45 individuals i 20 col·lectius o
50 individuals
Formació orquestral
Pack no instrument..................................................................................58,50 €
Llenguatge musical 120 minuts
Grup vocal 45 minuts
Formació orquestral
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3. Nivell elemental
Elemental 1r i 2n (8 i 9 anys)...............................................................................84,50 €
Llenguatge musical 120 minuts
Cant Coral 30 minuts
Instrument:
45 minuts: 25 minuts individual i 20 minuts col·lectius o
35 minuts individual
Elemental 3r i 4t (10 i 11 anys)............................................................................95,00 €
Llenguatge musical 120 minuts
Cant Coral 30 minuts
Instrument:
45 minuts: 30 minuts individual i 15 minuts col·lectius o
40 minuts individual

ACTA DEL PLE

Iniciació 2 (7 anys)
Pack instrument iniciació 2......................................................................67,50 €
Llenguatge musical (60 minuts)
Cant Coral (30 minuts)
Instrument (45 minuts: 25 minuts individual i 20 minuts col·lectius)
45 minuts: 25 minuts individual i 20 minuts col·lectius o
35 minuts individual
Pack roda iniciació 2................................................................................56,50 €
Llenguatge musical (60 minuts)
Cant Coral (30 minuts)
Roda d'instrument (30 minuts)

1r Instrument (45 min).............................................................................43,50 €
2n instrument (30 min).............................................................................43,50 €
6. Estudis no reglats majors de 18 anys (adults )
Llenguatge musical (1 hora)....................................................................37,00 €
Mínim 4 alumnes
Instrument (30 min).................................................................................43,00 €
Instrument (45 min).................................................................................54,50 €
7. No reglats majors de 65 anys
20% de descompte en els estudis no reglats majors de 18 anys
8. CAD

10. Piano
Acompanyament de piano 60 minuts.....................................................35,00 €
11. Altres
Reforç llenguatge col·lectiu.....................................................................35,00 €
Roda d'instrument (30 min).....................................................................20,00 €
Estudi piano vertical (reserva 1h setmanal per estudi)...........................10,50 €
Estudi piano de cua (reserva 1h setmanal per estudi)...........................20,50 €
Llenguatge individual (30 min)................................................................70,00 €
Llenguatge individual (45 min)..............................................................105,00 €
Descomptes
Famílies nombroses, 1r fill a l'escola.......................10,00%
Famílies nombroses, 2n fill a l'escola.......................20,00%

11
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9. Formacions
Gòspel adults...........................................................................................25,00 €
Mínim 6 alumnes
Combo adult 1 hora.................................................................................23,00 €
Mínim 6 alumnes
Orquestra simfònica*...............................................................................10,00 €
Banda*.....................................................................................................10,00 €
Big Band*................................................................................................10,00 €
Cobla*......................................................................................................10,00 €
Agrupació instrumental*..........................................................................10,00 €
Ensemble (mínim 6 alumnes)
30 minuts......................................................................................12,00 €
45 minuts......................................................................................17,50 €
60 minuts......................................................................................23,50 €
Combo menors de 18 any (mínim 6 alumnes)
30 minuts......................................................................................12,00 €
45 minuts......................................................................................17,50 €
60 minuts......................................................................................23,50 €
Grup vocal...............................................................................................10,00 €
*Si fan una altra assignatura al centre, sinó 12,00 €)

ACTA DEL PLE

Atenció a la diversitat (30 min)................................................................20,50 €
Atenció a la diversitat (45 min)................................................................31,00 €
Atenció a la diversitat (60 min)................................................................41,00 €

Famílies nombroses, 3r o més fills a l'escola
30,00%
Famílies monoparentals, 1r fill a l'escola..................10,00%
Famílies monoparentals, 2n fill a l'escola.................20,00%
Famílies monoparentals, 3r o mes fills a l'escola 30,00%
Germans a l'escola, 2n germà..................................10,00%.»
«Núm. 24 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es suprimeix la bonificació per vehicles històrics de més de 25 anys, quedant
redactat l’article 4:

12
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1.
Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin
súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de
reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o
al trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui
superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat
superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament
adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física.
g) Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per
al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin
aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport. Es consideraran persones amb
minusvalidesa aquells que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33%
A l’efecte de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apartat anterior, els
interessats hauran d’aportar la següent documentació:
1. Certificat de la minusvalidesa emesa per l’òrgan i l’administració competent.
2. Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusiu i
el no gaudiment d’altra exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta
justificació es realitzarà mitjançant manifestació signada pel titular del vehicle. La
falsedat en aquesta manifestació constituirà infracció greu, d’acord amb
l’establert a l’article 194 de la Llei 58/2003, General Tributària.
Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius
beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament
h) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places,
inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció
agrícola.

ACTA DEL PLE

Article 4. Exempcions i bonificacions

S’afegeix la tarifa per recàrrega ràpida de vehicles elèctrics quedant l’article 3
redactat:
Article 3. Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents i cal afegir-hi l’IVA corresponent:
a) Vehicles de la Brigada Municipal
- Camió,amb conductor, per hora o fracció........................................................36,00 €
- Dúmper, amb conductor, per hora o fracció.....................................................20,60 €
b) Altres materials municipals:
- Cadires, per cadascuna i dia…………………………...............………………….0,41 €
- Tauler………………………………………………………….................……….1,10 €/dia
- Cavallets……………………………………………………….................………0,31 €/dia
- Taula plegable………………………………………………….................……..0,52 €/dia
- Grades mòbils…………………………………………………...............…….31,00 €/dia
- Podis negres unitat…………………………………………………..................6,00 €/dia
- Tanques, per cada element i dia………………………………………..................0,95 €
- Tarimes, sense col·locació, per m2 i dia……………………………….................3,70 €
- Tarimes i tanques col·locades, per cada element i dia……………….................7,40 €
- Megafonia…………………………………………………………………...............37,00 €
- Dipòsit equip de música-megafonia…….……….................……309,00 € per activitat
- Cadires.............................2,10 €/element malmès /15,50 €/element no retornat
- Tanques............................4,20 €/element malmès /46,30 €/element no retornat
- Tarima.............................10,30 €/element malmès /103,00€/element no retornat
- Tauler..............................3,10 €//element malmès/20,60 €/element no retornat
- Cavallet……………….......1,10 €/element malmès/5,20 €/element no retornat

13

Codi Validació: 9T6Z4FDLWZXQ4ZZ97JYW6XE7R | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 25

«Núm. 28 Taxa per l’aprofitament especial per particulars dels serveis i materials de
propietat municipal

ACTA DEL PLE

“Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre
de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions,
gaudiran d’una bonificació de 70% per un termini de 4 anys des de la seva
matriculació.
Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles
de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una
bonificació de 70% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.
En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació
de vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la
bonificació els vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents.
- Que siguin vehicles elèctrics
- Vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o
hidrogen.
- Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina , amb emissions fins
120 gr/km de C02.”»

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

Bonificació en funció de la classe de carburant o les característiques del motor i la
seva incidència en el medi ambient.

- Taula plegable.................5,20 €/element malmès/ 41,20 €/element no retornat
- Paella...........................................................................................................26,00 €/dia
- Cremadors (fogons)....................................................................................15,50 €/dia
- Paravent.......................................................................................................10,30 €/dia
- Dipòsit cremador...............................................................................................51,50 €
- Dipòsit paella.....................................................................................................51,50 €
- Pala i estris de cuina.....................................................................................5,20 €/dia
- Paella......................880,00 €/element malmès
880,00 €/element no retornat
- Cremador...............175,00 €/element malmès
175,00 €/element no retornat
- Paravent..................287,00 €/element malmès
287,00 €/element no retornat
- Estris de cuina.......155,00 €//element malmès
155,00 €/element no retornat
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d) Utilització d’edificis municipals
- Sala d’actes de l’Ajuntament. Matrimoni civil de dilluns a divendres.............103,00 €
- Sala d’actes de l’Ajuntament. Matrimoni civil dissabtes o festius..................185,00 €
- Sala polivalent. Per l’ús de la sala multifuncional.............................194,00 €/acte/dia
- Sala polivalent. Per l’ús del hall........................................................194,00 €/acte/dia
- Sala polivalent. Per l’ús de la sala polivalent....................................824,00 €/acte/dia
- Sala polivalent. Per l’ús de la sala auditori.......................................194,00 €/acte/dia
- Sala polivalent. Per l’ús de material tècnic
(equip so i il·luminació).......................................................................412,00 €/acte/dia
- Sala polivalent. Si en qualsevol cas l’activitat que es dugui
a la sala ha de necessitar material tècnic addicional,
se’n farà càrrec de les despeses l’interessat.
- Sala polivalent. Si el material tècnic utilitzat es retorna malmès
o bé no es retorna, s’ha d’abonar íntegrament el cost: cablejat,
micro, pals de micro... Pel que fa als monitors, taula de so i llums,
PA, s’haurà d’abonar el cost de la reparació.
- Sala polivalent. A més si es vol calefacció/refrigeració............................266,00 €/dia
- Sala polivalent. Caldrà presentar una fiança que es retornarà
una vegada comprovat que no hi hagi cap desperfecte per l’ús.....................743,00 €
- Teatre de Solsona: per activitats de gran format..............................540,00 €/acte/dia
- Teatre de Solsona : per activitats de petit format.............................360,00 €/acte/dia
- Teatre de Solsona. Si en qualsevol cas l’actuació que es dugui
a terme necessita material tècnic addicional se’n farà càrrec de
les despeses l’interessat.
- Sala d’actes del Casal de Cultura. Per a l’ús de la sala...................194,00 €/acte/dia
- Sala d’exposicions. Per a l’ús de la sala de cultura
de l’Ajuntament....................................................................................194,00 €/acte/dia
- Sala d’exposicions. Per a l’ús del Celler de Ca l’Aguilar..................194,00 €/acte/dia
- Ús del Saló de les Homilies d’Organyà............................................103,00 €/acte/dia
- Ús sala d’actes “Cal Manel”..............................................................194,00 €/acte/dia

ACTA DEL PLE

c) Mà d’obra
- Llauner, oficial paleta o electricista........................................................19,00 euros/h
- Manobre o ajudants................................................................................15,00 euros/h
- Tècnic de so............................................................................................20,00 euros/h

e) Per la recollida i alberg de gossos....................................................15,50 €/gos/dia
Per adopció de gos mascle..............................................................................150,00 €
Per adopció de gos femella..............................................................................180,00 €
Descompte de 50 €: gossos geriàtrics (8 o més anys)
gossos malalts crònics
gossos amb problemes de conducta
Descompte del 30% per l’adopció de 2 o més gossos per persona.

i) Punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.........................................0,25€/kw.»
«Núm. 30 Preu públic pels serveis de promoció turística de Solsona
Article 4. Quanties i Obligacions de Pagament
L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost dels serveis oferts.
Aquesta Entitat Local podrà fixar preus públics inferiors al del cost dels serveis
oferts per motius socials, benèfics, culturals o d’interès públic, havent de consignarse en aquests casos en els Pressupostos de l’Entitat les dotacions oportunes per la
cobertura de la diferència resultant.
La quantia del preu públic serà fixada segons les següents tarifes:
- Publicitat: servei dels smartpoints:
Publicitat interactiva
Publicitat estàtica (100x55.5)
Davant (sota pantalla) i darrere superior
Darrere inferior
Davant (sota pantalla), darrere superior i darrere
inferior UBIC i Associació d’Empresaris

15

1 mes

1 any

50,00 €
50,00 €

600,00 € + cartells
600,00 € +cartells
300,00 € + cartells

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

h) Activitats culturals i d’esbarjo:
1. Entrades espectacles al teatre de Solsona:
Espectacle gran format..........................................................................12,00 €/entrada
Espectacle petit format............................................................................6,00 €/entrada
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g)Cessió ús de la televisió de l’Ajuntament per acte/dia....................................30,00 €
Reposició de la televisió en cas de desperfecte o pèrdua...........................400,00 €
Cessió ús del reproductor CD de l’Ajuntament per acte/dia............................5,00 €
Reposició del reproductor CD en cas de desperfecte o pèrdua....................40,00 €
Cessió ús plafons expositors de ferro de l’Ajuntament per acte/dia..............10,00 €
Reposició dels plafons de ferro en cas de desperfecte o pèrdua................120,00 €
Dipòsit per l’equip de megafonia de les instal·lacions esportives................300,00 €
Utilització equip de megafonia petit entitats esportives i culturals……..........20,00 €
Fiança cessió equip de megafonia petit…………………………………........100,00 €

ACTA DEL PLE

f) Punt d’aigua,connexió.............................................................................10,30 €/punt
Connexió a un quadre de llum de l’Ajuntament………………….......................5,00 €

- Taxa pel Pou de Gel:
Tipus d’entrada
Tarifa (per persona)
General
4,00 €
Estudiant, jubilat, grup de més de 15 persones i
persones que hagin fet la visita guiada a Solsona
Monumental de guàrdia
3,00 €
Infants fins a 7 anys
gratuït
Gratuït per als lectors de la revista Cavall Fort i Tatano
- Visites guiades:

Samarreta.......................................................................................................10,00 €
Joc Memory......................................................................................................7,50 €
Bossa, Solsona una experiència gegant..........................................................1,50 €
Clauer................................................................................................................4,00 €
Iman..................................................................................................................4,00 €
Encenedor.........................................................................................................1,00 €
Adhesiu.............................................................................................................1,50 €
Pin.....................................................................................................................1,50 €
Ganivets varis......................................................................................segons model
DVD Festa Major.............................................................................................10,00 €
Llibre “Solsona, la Festa Major”.....................................................................19,50 €
Llibre “Gegants i demés improperis de Solsona”..........................................48,00 €
Llibre “Homes de terra i foc”..........................................................................30.00 €
DVD Xavier Jounou...........................................................................................5,00 €
Llibre “Llumà”.................................................................................................25,00 €
Llibre “Casserras, escultors de gegants”.......................................................25,00 €

Article 6. Gestió i Forma de Pagament
Els subjectes que sol·liciten la prestació del servei de visites guiades hauran
d’abonar el preu mitjançant pagament telemàtic, transferència bancària o targeta de
crèdit de forma prèvia a l’inici de la visita en qüestió.»
«Núm. 34 Taxa pel servei de tinença d’animals de companyia (gossos)
Naturalesa tributària
Article 1r. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i segons el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret
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-

ACTA DEL PLE

- Preus de marxandatge. Productes oficials

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

Visites guiades al Pou de Gel, de forma regular: a les 12.30 hores quan s’obre de
matí i a les 18.30 hores quan s’obre a la tarda. Els diumenges a les 13.00 hores.
Preu de grup de menys de 10 persones………................................……30,00 €/ grup
Grups de 10 a 14 persones……………..............................……………..3,00 €/persona
Grups de 15 a 30 persones…………..............................………………..2,00 €/persona

Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de tinença
d'animals de companyia, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Decret Legislatiu 2/2004.
Obligació de contribuir
Article 2n. Estan obligades al pagament d'aquesta taxa, pel que fa als drets de
registre, administració i intervenció del servei, totes les persones propietàries o
posseïdores d’animals de companyia (gossos) sempre i quan els animals resideixin
en el terme municipal de Solsona.
Base tributària

1. Els drets de registre, administració i intervenció del servei,
pagaran anualment…..........................................................................................10,00 €

Article 4t. Gaudiran d'exempció en el pagament de la taxa el primer exercici
d’inclusió en el cens tots els animals (gossos) que s'inscriguin en el Registre
d’animals de companyia per primer cop.
Normes de gestió
Article 5è. El període impositiu coincideix amb l’any natural, i la taxa s’acreditarà el
dia 1 de gener de cada any.

ACTA DEL PLE

Exempcions i bonificacions

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

Article 3r. La base de l’arbitri i el tipus de gravamen s’ajustaran a la següent tarifa:

Article 6è. Anualment l'Ajuntament actualitzarà el cens o padró d'animals de
companyia (gossos), el qual serà exposat al públic durant quinze dies a l'efecte de
reclamacions, posteriorment a la publicació d'un anunci en el BOP. L'esmentat
padró, un cop aprovat per l'òrgan competent i un cop resoltes les reclamacions
interposades quan pertoqui, constituirà la base dels documents cobradors
corresponents.
Article 7è.-Del pagament de la taxa, se'n lliurarà el rebut corresponent.
Recaptació
Article 8è. El cobrament de la taxa es farà per anys, mitjançant els rebuts
corresponents. Quan la taxa no s’hagi satisfet en el venciment que li correspongui,
l'Administració municipal podrà exigir les quantitats que es deuen per via de
constrenyiment.
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L’import de la taxa es prorratejarà per semestres naturals en el cas de baixa en el
cens d’animals de companyia (gossos). En tot cas, la comunicació de la baixa al
cens d’animals és obligatòria.

Infraccions i sancions
Article 9è. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de sancions
que corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei general
tributària, l’Ordenança general i l’Ordenança municipal de control i tinença
d’animals domèstics o altres assimilats.
Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2021 i mantindrà la
seva vigència mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa.»
Tot seguit Marc Barbens, portaveu del grup municipals JUNTS, demana si es poden
votar separadament cadascuna de les ordenances.

Pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal ApS-CUP, i en
primer lloc mostra la seva solidaritat amb els restauradors i tots els altres
establiments que han hagut de tancar arran de la crisis sanitària.
Tot seguit exposa que el seu grup votarà en contra de la proposta que es planteja
tant per motius de forma com de fons.
Pel que fa a la forma, diu que fins el moment que van rebre la convocatòria de la
comissió informativa ningú els havia comentat la voluntat de voler tramitar una
modificació d’ordenances.
Pel que fa al fons, explica que fa temps que parlen amb l’equip de govern per tal
que introdueixi una tarifació progressiva, que la tarifa s’ajusti a cada nivell de renda
per tal que tothom acabi fent el mateix esforç i cap de les modificacions
introduïdes van en aquest sentit.
Diu que són conscients que la implantació d’aquestes mesures representen canvis
en la gestió pel que fa a la cobrança i un increment de les tasques administratives.
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Marc Barbens afegeix que no li ha agradat com s’ha encarat el tema de les
ordenances. A la Comissió informativa es va anar molt a la idea i no es va poder
debatre cada punt amb profunditat. Es va demanar introduir una bonificació per les
plaques solars però no s’ha recollit la proposta.
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Marc Barbens diu que si és així el seu grup votarà en contra atès que no
comparteixen els següents aspectes:
- No troben argumentats els 7,00 € que es proposen a la taxa de la recollida pel
porta a porta.
- Tampoc estan a favor d’anul·lar la taxa de 10,00 € per a la inscripció d’un animal
de companyia i crear-ne una altra anual de 10,00 € ja que perjudica a tots els
propietaris de gossos.
- No està d’acord en eliminar la bonificació de l’IVTM per vehicles històrics. Són
vehicles especials, que pràcticament no circulen.

ACTA DEL PLE

L’alcalde contesta que la proposta és única i que es mantindrà la votació conjunta
de per totes les ordenances, tal com s’ha fet sempre.

Per aquest motius no demanen que la implantació d’aquest sistema sigui global
però sí que es comenci amb les taxes més fàcils de gestionar, com per exemple la
llar d’infants.
Es perd una oportunitat per fer que l’IBI s’apliqui seguint un criteri social i per fer
que tributin més els habitatges desocupats i els pisos dels grans propietaris que no
posen els habitatges a borses de lloguer.
En matèria de residus, les taxes que es proposen els hi han generat varis dubtes ja
que tant en els residus residencials com industrials no hi ha suficients factors
diferenciadors que permetin fer pagar més a qui més residu generi.

Sobre els comentaris dels companys de la CUP diu que estan d’acord amb moltes
coses però també comenta que és molt difícil arribar a tenir amb ells acords
consensuats. En el cas de l’IBI coincideixen amb coses però en altres no.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per 7 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC), Rosó
Barrera i Call (ERC), Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC),
Ramon Xandri i Solé (ERC), Sara Alarcón i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete
(ERC), 5 vots en contra dels regidors Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pèrez i
Martínez (JUNTS), Xavier Torres i Romero (JUNTS), Maria Pilar Viladrich i Massana
(ApS-CUP), Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP) i una abstenció de la regidora
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)

Expedient 1462/2020. Modificació núm. 1/2020 Plantilla de personal
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

L’alcalde, David Rodríguez i Gonzàlez, explica la proposta que es presenta a la
consideració del ple i que diu així:
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Durant el mes d’octubre no ha rebut cap proposta de modificació de taxes de cap
grup polític.
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Tot seguit pren la paraula Ramon Xandri i manifesta que està una mica decebut amb
aquests comentaris atès que tots els regidors saben que cada any a final d’octubre
es convoca un ple extraordinari per tractar la modificació de les ordenances, entre
altres coses per que, si no es fa l’aprovació durant el mes d’octubre, és impossible
complir els terminis que requereix la tramitació de l’expedient per a que les
modificacions entrin en vigor el dia 1 de gener de l’exercici següent.

ACTA DEL PLE

Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal del PSC, i
avança que el seu vot serà d’abstenció atès que li agrada que es posi una taxa pels
caixers de les entitats bancàries que ocupen la via pública i fins i tot pels animals de
companyia però també li hauria agradat que algunes taxes marquessin la tarifa en
funció de la situació social.

«Vist l’informe del Caporal Cap de la Policia Local de Solsona on s’exposa que l’
actual plantilla de la policia local s’ha vist reduïda en dos agents, una per la baixa
voluntària d’un agent de policia, i l’altra per una baixa per malaltia comuna.
Atès que degut a la crisis sanitària del COVID-19, s’ha de preveure que aquestes
baixes s’afegiran d’altres per possibles contagis del virus.
Atès que amb les circumstàncies actuals és molt complicat poder realitzar un
quadrant de treball per complir amb les tasques diàries que són pròpies al cos de la
policia local, i és necessari poder convocar un concurs d’oposició urgent per la
previsió de dues places d’agent de Policia i una borsa de treball per poder suplir
d’altres baixes de personal.
Atès que és necessari que es modifiqui la plantilla de personal actualment vigent
eliminant una plaça de Caporal per ser substituïda per una plaça d’agent.

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que
té per objecte eliminar una plaça de Caporal i crear un lloc nou de treball d’agent de
policia local.
Segon. Sotmetre el present acordo a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
pertinents. Transcorregut dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial».
L’alcalde comenta que a la plantilla actual hi ha vacant una plaça de caporal i una
plaça d’agent de policia. Atès que és molt més necessari cobrir dues places d’agent
que una de caporal, es proposa canviar la plaça de caporal per una d’agent de
manera que es pugui fer una convocatòria per dues places d’agent de policia.
Marc Barbens demana quina previsió hi ha per convocar aquestes places i si l’any
vinent es recuperarà la plaça de caporal.
L’alcalde contesta que tant bon punt estigui aprovada l’oferta pública es farà la
convocatòria.
L’alcalde també afegeix que a llarg termini es treballa per a que a la plantilla hi hagi
un sergent i dos caporals però a dia d’avui no pot concretar el termini.
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De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la
Llei de 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al
Ple l’adopció dels acords següents:
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Atès que per Resolució de l’alcaldia núm. 312 del dia 3 d’octubre de 2020 ja s’
acordà iniciar l’expedient de modificació de la plantilla de personal municipal que té
per objecte eliminar una plaça de Caporal i crear un lloc nou de treball d’agent de
policia local.

ACTA DEL PLE

Atès que l’esmentada modificació no tindrà repercussions pressupostàries.

Marc Barbens diu que des del seu punt de vista és molt necessari que aquesta
regidoria tingui un regidor delegat i que tots els assumptes no depenguin
directament de l’alcalde.
La resta de regidors donen la seva conformitat a la proposta presentada.
Tot seguit es procedeix a la votació i l a proposta presentada s’aprova per
unanimitat.

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
Identificació
1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d’informació trimestral
Antecedents
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera, determina les obligacions
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a
la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es
relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
Fonaments de dret
 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF(OM).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials.
Informe
L’article 16 de l’Ordre HAP 2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica
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Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, fa un resum del contingut dels informes
que es presenten al Ple pel coneixement de tots els regidors:

ACTA DEL PLE

Expedient 1236/2020. Informació Economicofinancera 2n trimestre de 2020. Informe de
morositat, informe execució pressupostària o informe període mig de pagament per donar
compliment al R.D. 635/2014 de 25 de juliol i el R.D.1040/2017.

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

B) ACTIVITAT DE CONTROL

-

a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l’exercici,
a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a
pressupost,
a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents
de pagar
a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament
a l’actualització del pla de tresoreria
a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
a la plantilla de personal.

Personal
En data 30de juny de 2020 l’Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de
137 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:
Sector
Administració general i resta de sectors
Policia Local
Escola de Música

Número d’efectius
101
15
21

ACTA DEL PLE

Per la qual cosa, emeto el següent informe:
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix
que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà
trametre informació relativa:

L’evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d’acord amb
els informes mensuals de recursos humans.
Indicadors pressupostaris
1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos i despeses, en termes acumulats,
del segon trimestre és el que consta a la documentació adjunta.
Pel que fa als ingressos, i arran de la declaració de l’estat d’alarma, a causa de la
COVID 19, ha comportat la modificació del calendari de cobrança dels tributs que
du a terme l’Organisme Autònom de la Diputació de Lleida ampliant els terminis, de
moment els ingressos mensuals a compte no han sofert cap variació. La taxa que
s’ha deixat de percebre és la de l’Escola de Música a partir del mes d’abril.
El Real decret 463/2020, de 14 de març pel que se declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix a la
disposició addicional tercera el següent:
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L’execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 30/06/2020 és
la que consta a l’expedient. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de
los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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També el Real decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix:
«Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las
consecuencias del COVID-19.
1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva,
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo
3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la
Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos
desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y
hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá
que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un
contrato público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar
al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el
periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su
realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los
que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:
1ª. Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
2ª. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período
de suspensión del contrato.
3ª. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato,
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines
distintos durante la suspensión del contrato.

ACTA DEL PLE

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad,
o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda
el plazo.»

4ª. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego
y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y
estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.»
Sobre la realització dels pagaments, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en
termes totals i per aquest període, determina un nivell de pagament satisfactori i
s’ajusta a les obligacions reconegudes netes del mateix període.
L’Ajuntament no té despeses pendents d’aplicar. La previsió del romanent de
tresoreria per a despeses generals a la fi del segon trimestre és el que es resumeix
a la documentació.

Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i
límit del deute viu:
S’ha informat del compliment de l’Estabilitat pressupostària, de la Regla de la
despesa i nivell de deute.
Conclusions
L’Ajuntament compleix en el segon trimestre de 2020 amb els objectius d’Estabilitat
pressupostària, Regla de la despesa i nivell d’endeutament inferior al 75%.

ACTA DEL PLE

3. Pel que fa al pla de tresoreria, els fons líquids a final del segon trimestre són de
2.398.750,37 €.

Número: 2020-0007 Data: 04/12/2020

2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució
de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que
l’ajuntament té en curs els projectes d’inversió.

Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.
Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010
A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………….……..30 dies
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el
termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural
Factures que al final del trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagi
reconegut l’obligació
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Nombre
744

Import
470.784,09 €

%
92,01 %

18
762
20

40.870,45 €
511.654,54 €
7.722,28 €

7,99 %
100,00 %

0

0,00 €
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INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 2T TRIMESTRE 2020

Factures pendents de pagament al final del
període que estan dins el període legal de
pagament

159

218.222,83 €

INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020

Arran del canvi de metodologia del càlcul del període mitjà de pagament regulat en
el RD 1040/2017, el període mitjà de pagament no podrà ser un valor negatiu.
PMP
Rati operacions pagades
Import dels pagaments realitzats
Rati operacions pendents
Import dels pagaments pendents
Període mig de pagament global

10,32 €
521.474,11 €
11,37 €
97.654,17 €
10,49 €

ACTA DEL PLE

Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010
A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies
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Informe previst a l’article 6 apartat 2 del Real decret 635/2014, de 25 de juliol, que
obliga a les corporacions locals a enviar, al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, la informació corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors
corresponent al trimestre anterior, i que arran de l’aprovació del Real decret
1040/2017, de 22 de desembre, el rati de les operacions pagades en el trimestre, és
l’indicador del número de dies de pro-mig en que s’ha efectuat el pagament des de
l’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o
serveis prestats.
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