Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/7

El Ple

ordinària

Data

26 de novembre 2020

Durada

des de les 21.00 fins a les 23.45 hores

Lloc

Saló de sessions de la casa consistorial

Presidida per

David Rodríguez i González

Secretària actal.

Immaculada Jané i Viñals

ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES AL PLE
Nom i cognoms

Càrrec

Assisteix

David Rodríguez i González

alcalde president

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 734993df08b855055d0b5454f6fdddce

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

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.
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
L’alcalde demana si hi ha alguna observació o esmena a les dues actes que es
presenten a la consideració del ple i que corresponen a la sessió ordinària del
dia 24 de setembre i a la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2020.

Tipus de votació: unanimitat

L’alcalde dóna compte de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i
que diu així:
«Format el Pressupost General d'aquest ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2021, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en
els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la intervenció municipal, de data 23 de
novembre de 2020.
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general d'aquest ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2021, junt amb les seves Bases d'execució, i el resum del qual
per Capítols és el següent:
Estat de Despeses
A) Operacions No Financeres
A.1. Operacions Corrents
Capítol 1: Despeses de Personal
Capítol 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
Capítol 3: Despeses Financeres
Capítol 4: Transferències Corrents
Capítol 5: Fons de contingència
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10.081.714,00 €
8.630.293,00 €
3.841.618,00 €
4.117.303,00 €
35.000,00 €
611.372,00 €
25.000,00 €

ACTA DEL PLE

Favorable
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Expedient 1810/2020. Aprovació del pressupost i plantilla de l'exercici 2021

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Tots els regidors mostren la seva conformitat a les actes presentades. Es procedeix
a la votació i les dues actes queden aprovades per unanimitat.

A.2. Operacions de Capital
Capítol 6: Inversions Reals
Capítol 7: Transferències de Capital
B) Operacions Financeres
Capítol 8: Actius Financers
Capítol 9: Passius Financers
Total

1.451.421,00 €
751.421,00 €
700.000,00 €
600.000,00 €
0,00 €
600.000,00 €
10.681.714,00 €

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer. Exposar al públic el pressupost general, les bases d'execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
Quart. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti
cap reclamació.
Cinquè. Remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat l'exposat la Corporació acordarà el que estimi pertinent.»
A petició de l’alcaldia, pren la paraula Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda i
explica que es presenta un pressupost responsable, però també ambiciós, preparat
per afrontar les necessitats de la societat postcovid i, alhora, il·lusionant perquè
afronta reptes i necessitats de la ciutat. És un pressupost de 10,7 milions d’euros
que pretén encaixar les peticions de tots els grups municipals.
Tot seguit el regidor passa a fer una anàlisis detallada de cadascuna de les partides
del pressupost ordinari que presenten modificacions destacades respecte l’exercici
anterior, justificant el canvi d’assignació pressupostària.
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9.316.714,00 €
9.230.293,00 €
3.575.500,00 €
110.000,00 €
2.667.200,00 €
2.860.993,00 €
16.600,00 €
86.421,00 €
0,00 €
86.421,00 €
1.365.000,00 €
0,00 €
1.365.000,00 €
10.681.714,00 €
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A) Operacions No Financeres
A.1. Operacions Corrents
Capítol 1: Impostos Directes
Capítol 2: Impostos Indirectes
Capítol 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
Capítol 4: Transferències Corrents
Capítol 5: Ingressos Patrimonials
A.2. Operacions de Capital
Capítol 6: Alienació d'Inversions Reals
Capítol 7: Transferències de Capital
B) Operacions Financeres
Capítol 8: Actius Financers
Capítol 9: Passius Financers
Total

ACTA DEL PLE

Estat d’Ingressos

David Rodríguez, alcalde-president, diu que vol posar de relleu que enguany el
pressupost trencarà la dinàmica dels últims danys de reduir endeutament. Tenint en
compte el context econòmic i social, ara toca fer inversions encara que sigui amb
mes endeutament, ja que els comptes ho permeten. També és el moment
d’incrementar els ajuts socials, sanitaris i d’habitatge. Agraeix les aportacions que
han fet tots els grups municipals perquè gràcies a la seva participació s’ha
aconseguit millorar els pressupostos inicials.
Tot seguit pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup municipal JUNTS i diu
que els pressuposts que es presenten no són els que ells proposarien si fossin a
l’equip de govern, però això no vol dir que no hi puguin participar.
Entre les coses que no comparteixen hi ha: l’assignació d’1.800.000,00 € per
l’obra del tanatori; l’assignació de 225.000,00 € per adequar el local de la policia
local, (massa elevat des del seu punt de vista); la disminució de la partida de
conservació de vies i manteniment; l’import de partida d’eliminació de barreres
arquitectòniques (que sembla que sempre sigui la partida que fa quadrar el
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Ramon Xandri afegeix que son uns pressupostos que volen lluitar contra la COVID
però que també volen permetre la recuperació econòmica necessària per a la ciutat
i acaba agraint la participació de tots els grups municipals, al marge del vot que
avui duguin a terme.

ACTA DEL PLE

Pel que fa al pressupost d’inversions, diu que creix un 107%, i inclou obres com:
 Illa Cultural, per als quals hi ha prevista una aportació de 700.000,00 € (es
disposa subvencions de la Diputació de Lleida i FEDER).
 Inversions al Servei d’Aigües: compra de comptadors, millores a la central
hidroelèctrica de Molí de Foix, a la Salada, i continuïtat de la implantació de les
inversions previstes en el Pla director.
 Deixalleria municipal.
 Millora en equipaments informàtics.
 Sonorització de la sala de plens i rack de premsa.
 Millores a ràdio Solsona FM.
 Pintat de la piscina municipal.
 Domotització de les instal·lacions esportives.
 Millores en la coberta del pavelló vell.
 Adquisició de maquinària per a la brigada.
 Millores en la xarxa de clavegueram.
 Obres d’adequació a de la nova comissaria dels de la policia local.
 Adquisició d’un forn pel cementiri.
 Adequació d’un espai al cementiri per als nadons no nats
 Eliminació de les barreres arquitectòniques.
 El regidor també comenta que, a petició dels grups municipals de JUNTS, ApSCUP i PSC, s’ha inclòs:
 Estudi de la piscina coberta municipal.
 Mesures de millora per a l’eficiència energètica.
 Estudi de pal d’usos del Camp del Serra.
 Pla de cultura.
 Es dota un fons social de 100.000,00 € destinats a ajuts COVID i 50.000,00 €
a polítiques d’habitatge social.

Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal del PSC i diu
que quan van començar a parlar amb el regidor d’hisenda li va demanar que per
recolzar els pressupostos aquests havien de tenir una visió social o ecològica;
havien de donar resposta no només a les necessitats de les famílies i col·lectius
vulnerables sinó també als joves que volen emancipar-se; havien de promoure les
energies renovables i s’havia de prestar una atenció als joves que poden patir
fracàs escolar ja que el seu fracàs és el fracàs de la societat, i això tindrà
repercussions en el futur.
La regidora afegeix que cada any els pressupostos s’haurien de fer seguint
aquestes premisses. Diu que ara Solsona és una ciutat amable i tenim l’oportunitat
de fer que sigui una ciutat excel·lent.
Pel que fa a les inversions del tanatori, illa cultural i comissaria de la policia local,
considera que totes afecten a serveis que poden ser molt positius i necessaris per
Solsona. Que a més a més, es disposa de subvencions que cobreixen bona part
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Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich, portaveu del grup municipal d’ApSCUP i explica que en el primer esborrany que van tenir dels pressupostos no els va
agradar gens la música que escoltaven, sobretot perquè sonava a molta inversió i a
pocs ajuts socials i a habitatge.
A la reunió que varen tenir amb els representants municipals van presentar un
conjunt de mesures que eren les condicions per aprovar els pressupostos i que
incloent: mesures d’ajuts socials; ajuts estructurals; ajuts COVID; parlar més de
salut que de sanitat; activació del pla d’habitatges buits; priorització del pla de
cultura; disposar d’un tècnica de transparència; implementar calderes de biomassa.
La regidora diu que coincideix amb el que ha comentat el portaveu de JUNTS: El
seu grup municipal no hauria presentat aquest pressupost ja que ells mai haurien
pressupostat partides per fer una nova comissaria de la policia local, no per finançar
més agents de la policia local, ni per fer una inversió en l’illa cultural però son
conscients el joc de forces 2/13. Amb tot, al final estan contents del que s’ha
aconseguit: 150.000 euros per a l’habitatge i ajuts per la COVID; l’estudi per a la
piscina coberta per a la promoció de l’esport i la salut, el finançament d’un pla
municipal per la cultura, mesures de millora de l’eficiència energètica i un estudi
d’un pla d’usos del camp del Serra.
Per acabar Maria Pilar Viladrich agraeix a l’alcalde i al regidor d’hisenda la seva
voluntat per arribar a un acord i per fer-los partícips del projecte d’elaboració dels
pressupostos.

ACTA DEL PLE

pressupost); la poca visualització que hi ha al pressupost de l’ajut per finançar
l’orgue de la catedral de Solsona.
Malgrat tot això Marc Barbens diu que el seu grup votarà a favor dels pressuposts.
Agraeix la voluntat de diàleg del regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, per avenir-se a
parlar sempre de coses que afecten a la ciutat.
Tot seguit detalla els aspectes inclouen els pressupostos i que fan que els seu sovt
sigui favorable: una partida de 7.000,00 € per encarregar un estudi de viabilitat de
la piscina coberta; un informe sobre les diferents formes de gestió de l’equipament;
una previsió per l’elaboració d’un pla d’usos del camp del Serra; una partida per
condicionar un aparcament d’autocaravanes. D’altra banda, s’obriran converses per
al desenvolupament del nou sòl industrial de Solsona als grups de l’oposició i,
finalment, es destinaran 150.000,00 € del fons de contingència a ajuts i habitatge.

del cost de l’obra que es vol dur a terme i, per aquest motius, està a favor
d’aquestes inversions.
La regidora diu que no són els seus pressupostos però que votarà a favor ja que
se’ls pot sentir seus atès que estan pensats per la gent de Solsona.
Tot seguit es procedeix a la votació i els pressuposts generals i plantilla de l’exercici
2021 queden aprovats per unanimitat de tots els regidors.

Expedient 1825/2020. Modificació del reglament regulador del servei públic de la biblioteca
Carles Morató
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

El text íntegre del reglament aprovat es publicà al BOP de Lleida núm. 15 del dia 25
de gener de 2016 i al DOGC núm. 7049 del dia 1 de febrer de 2016.
Vista la necessitat de procedir a la modificació d'aquest reglament, per les causes
que ha exposat la directa de la biblioteca municipal i que obren a l’expedient i de
conformitat amb el que es disposa en l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

«Per acord de Ple de data 27 de novembre de 2015, es va aprovar el reglament
regulador del servei públic de la biblioteca Carles Morató de Solsona, ja que es
considerava necessària la seva aprovació perquè completés el que es disposa en
les Lleis i Reglaments vigents.

ACTA DEL PLE

A petició de l’alcaldia, Judit Gisbert, regidora delegada de Cultura, explica la
proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu:

Per aquest motius, es proposa al Ple l'adopció dels següents

Primer. Aprovar inicialment la Modificació del reglament regulador del servei
públic de la biblioteca Carles Morató de Solsona en els termes que figuren en el
document annex.
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de la modificació de
l'Ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions
i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://solsona.eadministracio.cat]»
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Acords

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per unanimitat.
Expedient 454/2020. Aprovació definitiva de la modificació de l’art. 37 del reglament municipal
de govern obert i participació ciutadana
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A petició de l’alcaldia, Joan Parcerisa, regidor delegat de Participació i
Transparència, explica la proposta que es presenta a la consideració del Ple i
que diu:

«Art. 37. Regulació del seu funcionament
1. El reglament de funcionament ha de contenir, almenys, les prescripcions
següents:
a) Àmbit i objecte d’actuació.
b) Quòrum mínim per a la constitució de les sessions.
c) Forma de prendre els acords.
d) Drets i deures dels membres.
e) Tipologia de persones físiques i jurídiques que en poden formar part.
f) Nombre de reunions a l’any que no podrà ser inferiors a dos.
g) Dissolució.
2. En els reglaments de funcionament, a més, s’hi haurà de fer constar:
a) L’obligatorietat d’aixecar actes de totes les sessions del consell que es realitzin.
En l’esmentada acta, hi caldrà fer constar, com a mínim, l’aprovació de l’acta
anterior, amb lectura i repàs dels acords aprovats en la sessió anterior, així com
un apartat dels acords presos en la sessió corresponent, amb identificació del
responsable de la seva execució i previsió de data d’execució.
b) La previsió d’inclusió dels punts en l’ordre del dia, amb el benentès que, si bé la
inclusió o no dels punts en l’ordre del dia correspon al president del Consell, en
cas de no incloure un punt caldrà justificar la decisió de no inclusió.
c) El règim de convocatòria de les sessions, que prevegin la possibilitat de
convocar-se a proposta d’un terç dels seus membres.»»
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Atès que en termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, es proposa
aprovar definitivament la modificació de l’art. 37 del reglament municipal de govern
obert i participació ciutadana, incorporant un segon punt (art. 37.2), de manera que
el redactat final de l’art 37 és el següent:

ACTA DEL PLE

L’acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils
perquè els interessats podessin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions
oportunes (BOP núm. 191, de 2 d’octubre de 2020).

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

«El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en sessió ordinària duta a terme el dia 11 de
juny de 2020, acordà aprovar inicialment la modificació de l’art. 37 del reglament
municipal de govern obert i participació ciutadana.

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

Expedient 1685/2020. Contractació de l'obra de construcció del tanatori
Favorable

Tipus de votació: 8 vots a favor i
5 abstencions

El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 30 d’octubre
de 2019 aprovà el projecte bàsic i d’execució del tanatori municipal de Solsona.
(exp 1156/2018) .
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Subtipus del contracte: Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil

Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de tramitació: ordinari

Codi CPV: 45210000
Valor estimat del contracte: 1.417,922,43 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 1.417,922,43 €

IVA%: 297.763,71 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 1.715.686,14 €
Durada de l'execució: 12 mesos

Lots
Lot 1

ACTA DEL PLE

Objecte del contracte: Execució de les obres de reforma de local per a ubicar-hi el tanatori
municipal

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Tipus de contracte: Contracte mixt d’obres i subministrament

Codi CPV: 45210000 – treballs de construcció d’immobles

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 889.644,94 €

IVA 21%: 186.825,44 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 1.076.470,38 €
Lot 2

Codi CPV: 45300000 – treballs d’instal·lació en edificis

Descripció del lot: Instal·lacions de la reforma de l’edifici existent
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 392.526,08 €

IVA 21%: 82.430,47 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 474.956,55 €
Lot 3

Codi CPV: 39296000 – articles funeraris

Descripció del lot: Material funerari
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 61.850,25 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 74.838,80 €
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IVA 21%: 12.988,55 €
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Descripció del lot: Obra general de reforma de l’edifici existent

Lot 4

Codi CPV: 39000000 – mobiliari, complements de mobiliari

Descripció del lot: Mobiliari
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 46.275,48 €

IVA 21%: 9.717,85 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 55.993,33 €
Lot 5

Codi CPV: 32321200 – equip d’audiovisuals

Descripció del lot: Equip d’audiovisuals de la sala d’actes
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 6.842,50 €

IVA 21%: 1.436,93 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 8.279,43 €
Lot 6

Codi CPV: 39000000 – mobiliari, complements de mobiliari

Descripció del lot: Cortines
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 15.181,19 €

IVA 21%: 3.188,05 €

Codi CPV: 34928470 – senyalització

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 5.602,00 €

IVA 21%: 1.176,42 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 6.778,42 €

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment Obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix en la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat per obres. L'obra consisteix en la rehabilitació de l’edifici de l’antic club
Sant Jordi i adequar-lo a les necessitats d'un tanatori municipal per Solsona. Aquest
edifici es troba a l’avinguda Mare de Deu del Claustre, 20, amb número de cadastre:
7402308CG7570S0002JE i és propietat del mateix Ajuntament, convocant la seva
licitació.
Segon. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
Tercer. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació
pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total

RC

2020

933 62200

1.417.922,43 €

21%

1.715.686,14 €

1.715.686,14 €

9

ACTA DEL PLE

Descripció del lot: Retolació
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Lot 7

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 18.369,24 €

Quart. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Sisè. Publicar
l'expedient de
particulars i el
presentació de
de licitació.

en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives
de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci

Secretària: Mireia Irla Solà, tècnica d’administració general de l’àrea de secretaria
de l’Ajuntament de Solsona, que podrà ser substituïda per Loreto Riu Fornell,
administrativa de l’àrea de secretaria.
La mesa de contractació podrà estar assistida pels assessors tècnics que es
designin i pel personal de l’administració que s’estimi convenient, tots ells
sense vot.»
Pren la paraula Marc Babens i diu que el seu grup s’abstindrà atès que, com a ha
exposat en moltes sessions anteriors es contracta una obra que té un projecte i
pressupost que no comparteixen.
Tot seguit Maria Pilar Viladrich diu que tot i la bona feina feta els tècnics municipals,
el seu grup també s’abstindrà atès que és un projecte que tampoc se’l senten seu.
Encarna Tarifa explica que el seu grup sí que compateix el projecte i votarà a favor.
Tot seguit es procedeix a la votaciói la proposta presentada a la consideració del ple
s’aprova per 8 vots a favor de David Rodríguez i González (ERC), Rosó Barrera i Call
(ERC), Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC), Ramon Xandri i

10

Codi Validació: ERD23DCHT7JSZ6E6P9PG2QL9N | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 23

Vocals. Seran vocals de la Mesa:
 Ramon Besora Vives, enginyer de l’Ajuntament de Solsona; que podrà ser
substituït per Ferran Montenegro Martín, arquitecte de l’Ajuntament de Solsona.
 Montserrat Codina Serra, interventora actal. de l’Ajuntament; que podrà ser
substituïda per Ramon Solé Regués, gerent de l’Ajuntament de Solsona.
 Immaculada Jané Viñals, secretària actal. de l'Ajuntament de Solsona; que podrà
ser substituïda per Mireia Irla Solà, tècnica d’administració general de l’àrea de
secretaria.

ACTA DEL PLE

President. Serà president de la mesa, David Rodríguez González, alcalde de
Solsona, que podrà ser substituït per Rosó Barrera Call, regidora d’urbanisme,
obres públiques i serveis municipals.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Setè. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

Solé (ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete (ERC) i Encarna
Tarifa i Fernández (PSC) i 5 abstencions 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).

Expedient 1608/2020. Modificació parcial del nomenclàtor del carrer de Sant Roc i del carrer
Pompeu Fabra
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Aquest fet provoca que en una part del carrer de Sant Roc i del carrer de Pompeu
Fabra hi hagi una contracció entre les dades cadastrals, registrals i físiques dels
immobles i cal donar-hi una solució.
En base al aquests fets, es proposa:
Primer. Que el plànol del numeració de carrers modifiqui el carrer de Sant Roc per
tal que els números senars del carrer quedin de la següent manera: carrer de Sant
Roc, 1, 3, 5A, 5B, 7 i 9.

ACTA DEL PLE

«Propietaris i veïns de finques situades al carrer de Sant Roc i al carrer de Pompeu
Fabra han demanat la modificació del plànol de numeració i nomenclàtor
d'aquests carrers, atès que actualment existeix una discordança entre la numeració
que consta al cadastre i als plànols oficials de Solsona i la numeració que els assigna el
Registre de la Propietat i les plaques de numeració que hi ha col·locades a la façana
dels immobles.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

A petició de l’alcaldia, Rosó Barrera, regidora delegada d’Urbanisme, explica la
proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu:

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

Expedient 1835/2020. Moció del grup municipal socialista amb motiu del dia 24 de novembre,
dia internacional de l'eliminació de la violència vers les dones
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A petició de l’alcaldia, Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal PSC, explica la
proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu:
«Exposició de motius
Aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les
dones, reivindiquem una vegada més la total erradicació del terrorisme masclista
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Segon. Que el plànol de numeració de carrers modifiqui el carrer de Pompeu Fabra per
tal que els números parells del carrer quedin de la següent manera: carrer de Pompeu
Fabra, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32.»

que ha assassinat 1071 dones al nostre país des que tenim dades comptabilitzades
(2013). 168 a Catalunya. També, en aquests 7 anys, 37 menors (4 a Catalunya) han
estat assassinats pels seus maltractadors.
Les dades només són la punta de l'iceberg.
Urgeix frenar l'ofensiva masclista mundial contra els drets de les dones. És el nostre
deure declarar la nostra contundent aposta per les polítiques feministes com a
instrument vital per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

En el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, l'any passat es va
publicar l'estudi sobre Dones majors de 65 anys víctimes de violència de gènere,
que revelava una violència sostinguda en el temps amb dades esfereïdores: el 40 %
de les víctimes ha sofert violència durant més de quaranta anys i el 27 % la va patir,
entre dues i tres dècades. Parlem de tota una vida de vexacions, agressions, control
i por. Un col·lectiu, especialment vulnerable, que requereix tota la nostra atenció.
Una cosa similar succeeix amb les dones rurals. La seva situació és, en molts
casos, tremendament dura per la seva invisibilitat social en estar relegades a l'àmbit
privat i aïllades geogràficament, tal com indica l'estudi Dones víctimes de violència
de gènere en el món rural realitzat per FADEMUR en compliment del Pacte d'Estat.
La pandèmia ha empitjorat la situació de moltes dones. Les trucades al 016 es van
incrementar exponencialment a tot el territori durant el confinament. En aquest
context de gravetat, les i els socialistes reivindiquem les polítiques feministes com
l'eina més útil per fer front a una situació insostenible que agreugen els partits
neomasclistes:
1. Reivindiquem la coeducació que trenqui rols sexistes i violents.
2. Reivindiquem la tolerància zero social davant de qualsevol mena de violència
masclista.
3. Reivindiquem l’aplicació de la perspectiva feminista a totes les accions
polítiques.
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El passat octubre es va publicar la “Macroenquesta de violència contra la dona”.
Les dades són esfereïdores. El 34,2 % de les dones han sofert violència per part de
les seves parelles o exparelles. El 47,2 % no ha denunciat ni ha utilitzat els serveis
públics d'ajuda. El 40,4 % ha sofert assetjament sexual (el 60,5 % de les joves entre
16 i 24 anys). A més, s'incrementen les violències sexuals grupals a noies menors,
fent patent l'arrelament de la cultura de la violació sobre la base de l'accés precoç a
la pornografia online i al consum de la prostitució.

ACTA DEL PLE

En un moment com l'actual, on els partits de dreta i ultradreta fan discursos
neomasclistes atacant el feminisme i qüestionant la violència masclista, des del
feminisme socialista responem amb ideologia. Necessitem un govern feminista que
aposti per un nou contracte social, mitjançant la incorporació de la perspectiva
feminista al global de les polítiques públiques. En paraules de Dolors Renau "Els
drets de les dones són drets humans i s'han de garantir".

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme.

4. I, a més, reivindiquem un Estat del benestar fort per garantir serveis que
alliberin les dones del treball reproductiu, com a part de l'estratègia contra la
feminització de la pobresa i de la precarietat de caràcter estructural que patim
pel fet de ser dones.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot
permetre que la meitat de la població pateixi violència.
Per això per a nosaltres, la lluita contra la violència masclista és una qüestió d'Estat.
El govern socialista ha transferit recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la
violència de gènere. Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions polítiques,
no per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no fan alguns Governs
autonòmics que, com a Catalunya, tenen les competències transferides.
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1. Instar a la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir
una ciutadania plena, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència
masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la
corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic
de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme
2. Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes,
els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les
dones, i dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra
totes les formes de violència contra les dones.
3. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere
de 28 de desembre de 2004 i en el Pacte d'Estat en matèria de violència de
gènere en el marc de les competències locals.
4. Promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, sobre la Violència de
Gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels
seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les.
5. Reforçar les mesures dirigides a l'atenció a les dones que viuen en el món rural,
augmentant el nombre de recursos especialitzats d'atenció de manera coherent
amb la realitat rural i la distribució geogràfica. Adaptació de les campanyes de
prevenció i sensibilització a les seves necessitats.
6. Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar
amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual.
7. Intensificar i adaptar tots els recursos dels quals disposa l'Ajuntament relacionats
amb l'atenció a víctimes de violència masclista durant la pandèmia.
8. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l'existència
de la violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques
enfocades a la seva total erradicació.
9. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre
compromís amb les víctimes.
10. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a les associacions empresarials i Sindicals, i a les
associacions municipalistes FMC i AMC.

ACTA DEL PLE

Per tot això exposat es proposa al ple l'adopció dels acords següents:

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Com a partit socialista i per tant, feminista, denunciem aquesta inacció del Govern
de la Generalitat, i reivindiquem que Catalunya necessita un canvi, un Govern que
lideri i garanteixi les polítiques transversals feministes

Pren la paraula Marc Barbens i comenta que, el redactat inicial que tenia l’exposició
de motius de la moció no el considerava correcte però atès que s’ha corregit, el
seu vot serà a favor.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del
Ple s’aprova per unanimitat.

Expedient 1874/2020. Moció de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara
Occidental
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides
per part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se
pacíficament des del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la
bretxa del Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que
entren i surten sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la
Missió de les Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot
tipus de vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República
Islàmica de Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets
davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a
prendre posicions davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa
d’hostilitats.
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord
Militar Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 1991. Un fet
que va dur al govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element
marroquí, ja fos militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu
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Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop
d’11 km de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km
de l’Oceà Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que
separa el Sàhara Occidental ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del
Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar
el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals espoliats del Sàhara
Occidental que es comercialitzen a tercers països.
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«El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica
(RASD) va emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat
de Nacions Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al
Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles
conseqüències.

ACTA DEL PLE

L’alcalde dóna compte de la proposta que es presenta a la consideració del Ple i
que diu:

territori, coneguda com a "zona de separació", seria considerada una agressió
flagrant a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la seva sobirania
nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a
la regió.
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada
de tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest
motiu que es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
Acords

 Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen
en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble
Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir
col·laborant amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través
dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets
humans de les persones sahrauís.
 Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern
d’Espanya, al Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència
de la Generalitat de Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara
Occidental del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a
Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble
Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.»
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 Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de
l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que
promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i
protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i,
alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la
resolució del conflicte, així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal
dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i
facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.
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 Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i
la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al
Referèndum al Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu
mandat i vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la
realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat
Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que
pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat
de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.

ACTA DEL PLE

 Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en
concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus
efectius militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del
sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.

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

Expedient 1808/2020. Donar compte de la Informació Economicofinancera. (1754) – Informe
període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària del 3r trimestre de 2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 13, en contra: 0, abstencions: 0,
absents: 0

Tot seguit el regidor delegat d’Hisenda dóna compte al Ple del contingut dels
informes d’intervenció i tresoreria corresponents al 3 trimestres de 2020, que són els
següents:

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

Nombre
854

Import
728.812,60 €

%
90,39 %

35
889
12

77.519,93 €
806.332,53 €
54.427,83 €

9,61 %
100,00 %

0

0,00 €

178

153.970,82 €

«Informe d’execució trimestral 3r trimestre 2020
Identificació
1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d’informació trimestral 3T 2019
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,
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Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

«Informe de Tresoreria i Intervenció d’acord amb la Llei 15/2010 – 3r trimestre 2020

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.

-

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.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:
Personal
En data 30/09/2020 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
98
13
21

L’execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 30/09/2020 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.
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ACTA DEL PLE

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
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:

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

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.

L’evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d’acord amb
els informes mensuals de recursos humans.
Indicadors pressupostaris
1. EI grau d'execució del pressupost d'ingressos i despeses, en termes acumulats,
del tercer trimestre és el que consta a la documentació adjunta.

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.
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.”
També el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i socials del COVID-19.
“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
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“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.
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El real Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es 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:

ACTA DEL PLE

Pel que fa als ingressos, i arran de la declaració de l'estat d'alarma, a causa de la
COVID 19, a comportat la modificació del calendari de cobrança deis 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. El preu
públic que s'ha deixat de percebre és el de l'Escola de Música a partir del mes
d'abril i fins a l'acabament del curs, igualment i per acord del Ple no s'ha posat al
cobrament la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires, com tampoc
s'ha posat al cobrament el 2n, 3r i 4t trimestre de l'ocupació de la via pública de les
arades del mercat.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar. La previsió del romanent de
tresoreria per a despeses generals a la fi del tercer trimestre és el que es resumeix a
la documentació.
2. En relació a la situació deis compromisos de despeses plurianuals i a l'execució
de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament
està executant les inversions programades, exceptuant l'obra de millora del camp
de gespa artificial atès que està pendent que la Generalitat executi l'obra del mur de
l'Institut Francesc Ribalta.
3. Pel que fa al pla de tresoreria, els fans líquids a final del tercer trimestre són de
2.889.158,80€.
Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, compliment de la regla de la despesa i
límit del deute viu:
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Sobre la realització dels pagaments, és a dir, el grau de realització deis 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.

ACTA DEL PLE

devenga imposible como consecuencia del COVID-19 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:
1.º 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.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de
suspensión del contrato.
3.º 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.
4.º 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.”

S'ha informat del compliment de l'Estabilitat pressupostaria, de la Regla de la
despesa i nivell de deute.
Conclusions
L'Ajuntament compleix en el tercer trimestre de 2020 amb els objectius d'Estabilitat
pressupostaria, Regla de la despesa i nivell d'endeutament inferior al 75%.»

A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies

Arran del canvi de metodologia del càlcul del període mitjà de pagament regulat en
el R. D. 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

10,47
827.570,04 €
69,46
72.216,21 €
15,21

B) ACTIVITAT DE CONTROL
Informes i resolucions
Pren la paraula Joan Parcesisa, regidor delegat de Joan Parcerisa i Albacete:
Comunicació i noves tecnologies, Transparència i participació, Esports i Joventut, i diu:
-A partir de dilluns s’obriran les instal·lacions esportives de 8 del matí a les 10 del
vespre.
-L’expedient de contractació del mur de l’institut que tramita el departament
d’educació de la Generalitat de Catalunya es troba en fase de licitació.
-Es començarà una activitat extraescolar de futbol al camp del Serra, tal com regula el
conveni signat amb la Fundació del Futbol Club Barcelona.
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Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

«Informe de Tresoreria i Intervenció d’acord amb la Llei 2/2012 i el R. D. 635/2014 i el
R. D.1040/2017, període mitjà de pagament 3r trimestre 2020

-L’oficina Jove enviarà als domicilis particulars els canets joves que ha tramitat i que
els interessats no han anat a recollir.
-Avui s’ha començat les obres de millora del pas de vianants del Vall Calent, darrera
inversió que quedava pendents dels pressupostos participatius.
Pel que fa a Ràdio SolsonaFM, el regidor explica les novetats de la programació.

A continuació pren la paraula Rosó Barrera i Call: Urbanisme, Obres Públiques,
Serveis Municipals i informa que:
-S’ha signat el contracte per dur a terme els obres de millora de carrer del Blat.
-S’estan duent a terme les obres d’urbanització del subsector de la Cabana de Silo.
-En el servei d’aigua s’ha millorat la instal·lació per poder regular millor el clor i la
terbolesa.
-S’ha treballat en el plec de clàusules per la licitació del tanatori.
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Tot seguit Ramon Montaner i Viladrich, regidor de Desenvolupament local, Medi
ambient, Parcs i jardins, explica:
-La firà del tió i el concurs d’aparadors de Nadal es duran a terme però amb un
programa una mica canviat atès que s’ha hagut d’adaptar a les situació sanitària
vigent.
-S’està amb contacte amb Incasol per conèixer més les situació industrial i per
aconseguir millores per aquest sector.
-Pel que fa al pàrquing d’autocaravanes tothom està d’acord en què és necessari però
hi ha discrepàncies en la ubicació. De moment no està al pressupost perquè aquest
varia molt en funció de l’indret que s’esculli però la voluntat és d’incloure’l així que
s’hagi definit el lloc.
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Judit Gisbert i Ester regidora delegada d’Educació, Cultura, Salut i Igualtat i diu:
-S’estan duent a terme els tallers de créixer en família, destinat a famílies amb joves de
12 a 16.
-S’ha reunit vàries vegades amb els responsables de l’UEC i estan arribant a acord
interessants tant de col·laboració com d’activitats.
-S’ha aprovat les bases del concurs de postals de nadal i de pessebres.
-La biblioteca municipal oferirà un servei a domicili per aquelles persones que hagin
d’estar confinades per la COVID-19 .
-La programació del Talentària s’ha fet de forma virtual intentant mantenir l’essència.
-Les classes de tai-chi també es fan de forma virtual.

ACTA DEL PLE

Tot seguit Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’ Hisenda, Administració, Serveis
Funeraris, Nucli antic i Habitatge diu que aquests darrers mesos han estat molt
enfocats a treballar:
A l’àrea d’hisenda s’ha treballat en la proposta de modificació de taxes i en el
pressupost.
A l’àrea de cementiri s’ha treballat en els serveis d’atenció al dol, amb els EPIS dels
treballadors i amb valoracions per un cremador al cementiri
A l’àrea d’habitatge s’està esperant el resultat de l’estudi de pisos buits per planificar
les accions. També estan en contacte amb propietaris de pisos per signar convenis
que permetin crear una borsa d’habitatges per necessitats socials.

C) PRECS I PREGUNTES
Tot seguit pren la paraula Marc Barbens, portaveu del grup de JUNTS i demana:

3. Al carrer de l’escola de Música està bastant fosc, caldria revisar els llums.
Rosó Barrera contesta que ho revisaran.
4. Hi ha algun termini previst per fer les obres de millora de la teulada el pavelló?.
L’alcalde contesta que actualment no hi ha data en ferm, està en mans dels serveis
tècnics que han de redactar les prescripcions tècniques

ACTA DEL PLE

2. Pel que fa a la contractació del mur de l’institut, demana quin calendari d’inici de
contractació es te i si s’ha presentat reclamació pels danys soferts.
Joan Parcerisa contesta que el 7 de desembre acaba la licitació i des del
departament d’Educació es diu que les obres poden estar fetes entre el mes de
febrer i març. Això és el que s’ha traslladat al club de futbol.
Pel que fa a la reclamació, l’alcalde diu que s’ha tramés un escrit dient que
l’Ajuntament demanarà indemnització pels perjudicis que ha patit però que no es
pot presentar la demanda fins que el mur estigui totalment acabat i ja no es
provoqui danys ni perjudicis.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

1. En el bloc de pisos de la carretera de Manresa propietat d’un grup inversor que
està ocupat il·legalment cada vegada hi ha més accions violentes, fins i tot amb
detencions, i els veïns de la zona ho viuen amb gran preocupació.
L’alcalde contesta que tant la policia local com els mossos d’esquadra en fan un
seguiment constant. Per part seva, està en contacte amb la propietat i alguns
inquilins i diu que el tema és molt complex.

Tot seguit pren la paraula Xavier Torres per comentar que a l’edifici de la carretera
de Bassella, conegut com Cal Boté, hi ha una concentració de coloms
desmesurada que pot provocar problemes sanitaris a l’entorn.
Ramon Montaner comenta que coneix el tema i que s’està treballant per trobar-hi
solucions.
Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i diu que:
1. El camí de la depuradora està en mal estat, i hi ha perill de relliscar quan es
circula en bicicleta.
2. Els lavabos de la plaça del camp estan tancats i demana que es tornin a obrir.
3. Demana una planificació en la neteja d’embornals.
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5. Finalment el regidor agraeix a Encarna Tarifa la tasca realitzada com a regidora,
diu que ha estat un plaer haver-la conegut, destaca la seva simpatia, i que confia
que pugui seguir treballant per a la ciutat.

4.Demana el seguiment que es fa en el tema de la bretxa digital
La regidora d’educació contesta que durant el confinament es va assegurar que tots
els alumnes tenien dispositius. A partir d’aleshores s’ha demanat a les escoles
sobre el tema però per part de ningú s’ha plantejat cap incidència ni sap que
existeixin dades.
5. Hi ha previst l’obertura del cinema Paris?
En una trobada amb els titulars l’Ajuntament va conveniència de tenir obert el
cinema.
És un tema que es tindrà en compte a l’hora de renovar el conveni.
6. Les activitats de Nadal es duran a terme.
La regidora de cultura diu que s’està treballant amb moltes activitats adaptades a
les mesures sanitàries i que en el seu moment ja es divulgaran.

I no havent-hi més aspectes a tractar, el president aixeca la sessió.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària actal., estenc aquesta acta.
Vist i plau
El president

La secretària actal.
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Tot seguit l’alcalde li expressa el seu agraïment en nom de tota la corporació i
també dels treballadors municipals. Afegeix que al llarg d’aquests anys sempre ha
estat una regidora que ha defensat els valors socials, el sector educatiu, ha treballat
per millora les condicions de vida dels solsonins, en general i sempre amb una
actitud optimista.
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Tot seguit Encarna Tarifa i Fernàndez anuncia la seva renúncia al càrrec de regidora
per motius personals i demana que es facin els tràmits per tal que pugui ser
substituïda per Mohamed El Mamoun, següent candidat de la candidatura PSC-CP
a les eleccions municipals cebrades el dia 26 de maig de 2019. Encarna Tarifa, que
ha estat membre del consistori des del 2007 al 2015 i del 2019 fins al dia d’avui, diu
que presenta la renúncia amb tristor però també amb satisfacció, perquè la vida té
aquestes coses, d’anar i tornar. Destaca l’aprenentatge que li ha suposat el seu
pas per a la política municipal perquè «de tot i de tothom s’aprèn» i que ha estat
un plaer participar en la presa de decisions i treballar per millorar la vida
dels ciutadans.

ACTA DEL PLE

7. La majoria de reglaments que disposa l’Ajuntament són vells i caldria actualitzarlos.

