ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

2/2013
extraordinari
21 de febrer de 2013
de 21.00 a 21.20 h
saló de sessions de la casa consistorial

Assistents
David Rodríguez i González (ERC), alcalde president
Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), segon tinent d’alcaldia
Sara Alarcon i Postils (ERC), tercera tinenta d’alcaldia
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Judit Cardona i Calvo (ERC)
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Juan Campus i García (CIU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Montserrat Torra i Baraldés, Interventora
Ha excusat l’assistència
Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), primer tinent d’alcaldia

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde abans de començar al sessió excusa l’assistència de Lluís Xavier González. Tot seguit
declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos a l'ordre del dia.

1. Sol·licitud del PUOSC per la convocatòria 2013-2016
A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:
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“En el DOGC núm. 6263, de data 28 de novembre de 2012, es va publicar el Decret 155/2012,
de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i es va obrir la convocatòria única per aquest
període.
Amb el Decret 162/2012, de 18 de desembre, publicat al DOGC núm. 6278, de 20 de
desembre, es modificà el termini de presentació de sol·licituds previst inicialment, ampliant
aquest període fins el dia 27 de febrer de 2013.
De conformitat amb les resolucions esmentades, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:
Primer. Sol·licitar la inclusió en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya de les actuacions
següents:
1.1. Per la línia d’inversions,
següents:

sol·licitar, amb les prioritats que es detallen

les obres

Prioritat 1: Obra titulada “Eixamplament i millora i urbanització del tram de la vorera de la
carretera de Manresa, a la corba de Can Sala”, amb un pressupost segons projecte de
87.725,00 euros, IVA inclòs.
Prioritat 2: Obra titulada “Millora de les instal·lacions de Fonts Caldes”, amb un pressupost
segons memòria valorada de 282.318,41 euros, IVA inclòs.
Prioritat 3: Obra titulada “Urbanització del carrer Llobera”,
projecte de 774.752,44 euros, IVA inclòs.

amb un pressupost segons

1.2. Per la línia de manteniment i conservació, on l’Ajuntament de Solsona té assignada la
quantitat de 213.796,41 euros pels quatre anys, equivalents a 53.449,10 euros anuals,
sol·licitar la inclusió de les despeses de manteniment de carrers i camins.
Segon. Sol·licitar la inclusió en el Pla específic de la Diputació de Lleida, 2013-2016, de les
actuacions següents:
Per la línia d’inversions locals, en què la quantitat assignada a l’Ajuntament de Solsona és
de 45.515,15 euros, sol·licitar la inclusió de l’obra titulada “Escullera de la Font de la Mina a
Cal Robert”.
Per la línia d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, on a l’Ajuntament
de Solsona li correspon una assignació de 45.515,15 euros, sol·licitar la inclusió de les
despeses d’enllumenat.
Tercer. Aprovar els informes que justifiquen la quantia de la subvenció sol·licitada i l'interès
públic en què es duguin a terme les obres esmentades.
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Quart. Donar la conformitat a les memòries valorades i projectes que acompanyen les
sol·licituds.
Cinquè. Facultar a l'alcalde, perquè dicti les disposicions necessàries per a l'execució d'aquests
acords i perquè signi tots els documents que siguin necessaris per presentar les sol·licituds de
subvenció amb càrrec a la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del
quadrienni 2013-2016.”
L’alcalde comenta que la convocatòria del PUOSC 2013-2016 destaca per no assegurar una
quantitat per inversions a cada municipi sinó per garantir un import d’inversió a nivell Comarcal.
Els projectes presentats per cada Ajuntament participaran en concurrència competitiva amb els
projectes que hagin presentat els altres municipis de la comarca. Podria donar-se el cas que hi
hagi municipis amb molta subvenció i altres que no en tinguin cap.
Tot seguit pren la paraula David Manzano, regidor de CIU, i comenta que el seu grup municipal
lamenta que la gestió de tots aquests assumptes que són importants per la ciutat, ja que afecte
a les inversions de quatre anys, es facin sense tenir en compte l’opinió del grup de CIU.
Argumenta que el vot del seu grup municipal serà desfavorable.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del ple s’aprova
per 7 vots a favor David Rodríguez i González (ERC), Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), Sara
Alarcon i Postils (ERC), Maria Tripiana i Viladrich (ERC),Judit Cardona i Calvo (ERC), Isabel
Roca i Guitart (ERC) Encarna Tarifa i Fernández (PSC) i 5 en contra dels regidors Esteve Algué i
Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà (CiU), David Manzano i Soler (CiU), Sílvia Torra i Vila
(CiU), Juan Campus i García (CIU).

1.

Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Solsona i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de l’escola de música de titularitat
de la corporació per al curs 2011-2012

La regidora delegada d’Educació, Encarna Tarifa, informe del contingut del conveni que es
transcriu tot seguit:
“Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Solsona, per al sosteniment del funcionament de l’Escola
de Música de titularitat de la corporació local per al curs 2011-2012
Barcelona,
D’una banda, l’Honorable senyora, Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec d’acord amb
el nomenament fet per Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li
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atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra banda i en representació de l’Ajuntament de Solsona, amb CIF núm. P2525700G,
l’Il·lm. Sr. David Rodríguez i González, alcalde president de l’Ajuntament de Solsona, en
virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient
per a formalitzar aquest conveni i
Exposen
L’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el
Departament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del departament d’Ensenyament, el mòdul
de subvenció que s’aplica per al curs 2011-2012, és de 230 euros per alumne i curs
escolaritzat en escola de música i 150 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de
dansa, d’edat compresa entre 4 i 18 anys.
El capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la
Generalitat de Catalunya.
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre
administracions públiques.
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni,
mitjançant l’adopció de les següents
Clàusules
Primera. L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Solsona
per al finançament de les despeses de funcionament, i les despeses de personal docent de
l’Escola de Música de titularitat de la corporació local, per a l’escolarització corresponent al
curs 2011-2012.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del departament d’Ensenyament, el mòdul
de subvenció que s’aplica és de 230 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de
música i 150 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de dansa, d’edat compresa
entre 4 i 18 anys, corresponent al curs 2011-2012, amb el detall següent:
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Centre
EM
Codi 25008881

Nombre d’alumnes de
4 a 18 anys subvencionats
300

Tipus ajut
Música

Import
75.900,00 €

Segona. La subvenció atorgada per un import total màxim de 75.900,00 euros anirà amb
càrrec al crèdit EN0119 D/460000800/4210/0000, del pressupost de l’any 2012 prorrogat per
a l’any 2013.
Tercera. Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local.
Quarta. El departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de la subvenció d’escola de
música i/o de dansa, sol·licitada per la corporació local, una vegada signat aquest conveni
per ambdues parts i la corporació local hagi tramès a la Direcció General de centres
Públics, la següent documentació:
a) Acord del Ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció.
b) Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre la despesa del
capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts
pel servei prestat.
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 30 d’abril de 2013.
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o
en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
La corporació local ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
Cinquena. Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de
desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre. El
control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes
s’efectuarà d’acord amb allò previst en el text refós i en la Llei anteriorment esmentats.
El beneficiari de la subvenció quedarà sotmès expressament al control financer i facilitarà
tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que disposa el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació
requerida pels òrgans de control de l’Administració.
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L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc a la
revocació de la subvenció.
L’administració de la generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes
establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i
requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què
aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció d’acord amb el que
preveu l’article 90 bis de la Llei de finances públiques.
Sisena. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i amb efectes
des de l’inici del curs 2011-2012, fins el 30 de novembre de 2013.
Setena. Són causes de resolució d’aquest conveni:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves
previsions.
e) Les generals establertes en la legislació vigent.
Vuitena. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i
els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament. Contra els
seus actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar
i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”
Tot seguit es procedeix a la votació i, per unanimitat dels assistents, s’aprova el conveni que
s’ha presentat a la consideració del Ple.

1.

Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Solsona i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al sosteniment de centres educatius de primer cicle d’educació
infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012

La regidora delegada d’Educació, Encarna Tarifa, informe del contingut del conveni que es
transcriu tot seguit:
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“Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Solsona, per al sosteniment del funcionament de centres
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012
Barcelona,
D’una banda, l’Honorable senyora, Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec d’acord amb
el nomenament fet per Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li
atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra banda i en representació de l’Ajuntament de Solsona, amb CIF núm. P2525700G,
l’Il·lm. Sr. David Rodríguez i González, alcalde president de l’Ajuntament de Solsona, en
virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar el
present conveni i
Exposen
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament disposa que el
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de
zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del departament d’Ensenyament, l’import
que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs.
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, tal i com es
certifica en el document que s’annexa a aquest conveni.
El capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la
Generalitat de Catalunya.
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre
administracions públiques.
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni,
mitjançant l’adopció de les següents
Clàusules
Primera. L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Solsona
destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, per un
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import de 55.900,00 euros. L’activitat que se subvenciona és l’escolarització corresponent al
curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent, em el límit de la
capacitat autoritzada, amb el detall següent:
Alumnes
equivalents

Centre
25008421 Llar d’infants municipal de Solsona

43

Amb límit
capacitat
43

Import
55.900,00 €

Segona. L’aportació del departament d’Ensenyament és el resultat d’aplicar el mòdul de
1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada. La
subvenció atorgada anirà amb càrrec al crèdit EN0119 D/460000700/421A/0000, del
pressupost de l’any 2012 prorrogat per a l’any 2013.
Tercera. Per al pagament de la subvenció l’Ajuntament de Solsona haurà de trametre a la
Direcció General de centres Públics – Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres
Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la següent documentació:
− Acord del Ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció.
− Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre la despesa del
capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts
pel servei prestat.
− Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
L’Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària
d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
Quarta. L’Ajuntament de Solsona se sotmet al control financer i facilitarà tota la informació
que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article
92.2h del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la
informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei general de subvencions, podrà
donar lloc a la revocació de la subvenció.
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Cinquena. Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de
desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre. El
control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes
s’efectuarà d’acord amb allò previst en el text refós i en la Llei anteriorment esmentats.
Sisena. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 30 de
novembre de 2013.
Setena. Són causes de resolució d’aquest conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts.
c) Les causes generals establertes en la legislació vigent.
Vuitena. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i
els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament. Contra els
seus actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar
i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”
Tot seguit es procedeix a la votació i, per unanimitat dels assistents, s’aprova el conveni que
s’ha presentat a la consideració del Ple.

4.

Moció en defensa de l’autonomia local i del règim competencial local de la Generalitat

L’alcade llegeix la proposta que presenta a la consideració del Ple i que diu:
“Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les
principals característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat
pretén impulsar properament.
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s
concretades i articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat
caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim
local que ignora les competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya
en règim local, tal i com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és
inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb
arguments econòmics i d’eficiència financera.
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La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels
serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la
ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens
del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per
això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de
Governs Locals.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del
propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Solsona d’aquesta
necessitat, el grups municipals de l'Ajuntament de Solsona proposen l’adopció dels
següents acords:
Primer. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives
que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Solsona a
aquesta defensa.
Segon. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats
i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible reforma del
règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les competències
exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de
Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en
el termini de temps més curt possible.
Quart. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén
impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats
diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els
partits amb representació a les cambres legislatives esmentades. “
Tot seguit es procedeix a la votació i, per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta
que s’ha presentat a la consideració del Ple.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde
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