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

2/2012
ordinari
12 d’abril de 2012
de 21,00 a 23,40 h
saló de sessions de la casa consistorial

Assistents
David Rodríguez i González (ERC), alcalde president
Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), primer tinent d’alcaldia
Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), segon tinent d’alcaldia
Sara Alarcon i Postils (ERC), tercera 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)
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
S'ha excusat d'assistir-hi
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.
Abans de procedir al debat dels punts que figuren a l’ordre del dia, i una vegada excusada
l’assistència de la regidora Maria Tripiana i Viladrich, l’alcalde explica que, aquest mateix dia, ha
pres possessió del càrrec d’interventora de l’Ajuntament de Solsona, amb habilitació nacional,
la senyora Montserrat Torra i Baraldés, motiu pel qual es posa a la consideració del ple la
inclusió, per via d’urgència d’un nou punt, relatiu a l’autorització de l’acumulació de funcions
d’interventora de l’Ajuntament de Solsona amb la de secretària interventora de l’Ajuntament de
la Coma.
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A continuació, i segons preveu l’article 51 del TRLM, es vota la inclusió, per urgència, del punt
esmentat a l’ordre del dia del ple, inclusió que és aprovada per la unanimitat dels regidors
presents a la sessió d’avui, amb la qual cosa aquest punt serà el 10è de l‘ordre del dia.

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de
la sessió duta a terme el dia 26 de gener de 2012, que és la única que es presenta a la
consideració del Ple.
El mateix alcalde demana incorporar una correcció a l’acta que es presenta, i que fa referència
al segon punt de l’ordre del dia titulat “Aprovació de la rectificació del padró d’habitants de
Solsona a 1 de gener de 2012. A la intervenció de l’alcalde on diu: “ per primera vegada, el
nombre d’homes supera el de dones”, cal que hi digui: “per primera vegada, el nombre de
dones supera el d’homes”.
Una vegada acceptada la correcció esmentada, l’acta se sotmet a la votació del ple, essent
aprovada per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.

2.

Ratificació del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors

L’alcalde, explica que el conveni que es presenta a la consideració del Ple és el que es
transcriu a continuació:
“Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores
dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors
Reunits
L’Honorable senyor Francesc Baltasar i Albesa conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i president de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al
carrer Doctor Roux, número 80, de Barcelona, i amb número d’identificació fiscal
Q-5856373-E.
El senyor José Pérez i García, en nom i representació de l’entitat Fundación Ecopilas,
constituïda en virtut d’escriptura pública de 17 d’octubre de 2000, autoritzada pel notari de
Madrid, senyor Miguel Ángel García-Ramos Iturralde, amb el número 3.248 del seu protocol,
proveïda del CIF número G82795691, i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de
Medi Ambient en virtut de la Resolució de 2 de març de 2001.
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I el senyor Ignacio Duque i Oliart, en nom i representació de European Recycling Platform
España, SL, constituïda per escriptura pública de 7 de febrer de 2007, autoritzada pel notari
de Madrid, senyor Pablo de la Esperanza Rodríguez, amb número 523 del seu protocol,
amb CIF número B84979160, i inscrita al Registre mercantil de Madrid en data de 22 de
febrer de 2007.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per a aquest acte.
Assisteixen també a l’acte de signatura del conveni:
El senyor Carles Conill i Vergés, en qualitat de gerent de l’Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus.
L’Il·lustríssim senyor Joan Seguer i Tomàs, en qualitat d’ alcalde de Parets del Vallès i
president de la Comissió de Medi Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya.
L’Il·lustríssim senyor Josep Maria Tost i Borràs, en qualitat d’ alcalde de Riudecanyes i
membre de la Comissió de Medi Ambient de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats
a formalitzar aquest conveni, que acorden voluntàriament, i
Exposen
Primer. Que el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió
ambiental dels seus residus, estableix les condicions tècniques i de qualitat ecològica que
s’hauran de respectar en la recollida i la gestió d’aquests residus, d’acord amb la Directiva
2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, relativa a les
piles i acumuladors i als residus de piles i d’acumuladors.
Segon. Que el Reial decret esmentat determina que la responsabilitat d’assegurar la bona
gestió de les piles i els acumuladors, començant per la recollida selectiva, i la consecució
dels objectius ecològics de recollida que hi figuren, correspon als productors, és a dir,
qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de venda
utilitzada, posi per primera vegada en el mercat les piles i els acumuladors, en el marc d’una
activitat professional, i això en aplicació dels principis de responsabilitat del productor i de
«qui contamina paga».
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Tercer. Que els responsables de la posada en el mercat de les piles i els acumuladors
podran complir aquestes obligacions ja sigui establint el seu propi sistema de gestió
individual, participant en un SIG, contribuint econòmicament als sistemes públics de gestió
o establint un sistema de dipòsit, devolució i retorn de les piles, els acumuladors i les
bateries usats que hagi posat en el mercat, sempre garantint que es compleixen els
objectius de gestió establerts en el Reial decret 106/2008.
Quart. Que, d’acord amb el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors,
tots els costos de les operacions de recollida i gestió d’aquests residus, inclosos els de
recollida selectiva, transport, classificació, emmagatzematge temporal, tractament i
reciclatge, seran sufragats pels productors, d’acord amb el sistema de gestió utilitzat.
Per donar compliment al que s’ha establert en els articles 10, 11, 12.2 i 19.1, del Reial decret
106/2008, referents a la recollida, el tractament i el reciclatge, els productors podran
subscriure acords voluntaris amb les autoritats competents de les comunitats autònomes.
Cinquè. Que el finançament dels costos de gestió dels residus de piles i d’acumuladors per
part dels SIG atendrà el que s’estableix en el Reial decret 106/2008.
Sisè. Que les entitats locals, a través dels seus representants de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (d’ara endavant, ACM), la Federació de Municipis de Catalunya
(d’ara endavant, FMC) i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
(d’ara endavant, EMSHTR), han participat en el procés d’elaboració d’aquest conveni,
d’acord amb el que estableix el Reial decret 106/2008 a l’article 8, punt 3, i la resta de
normativa aplicable.
Setè. Que l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG signants
subscriuen aquest conveni marc per, entre altres objectius, permetre a les entitats locals
adherir-s’hi voluntàriament.
Les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors es regiran pel que
estableix el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, per les estipulacions i les previsions
contingudes en l’autorització corresponent i pels pactes següents.
Pactes
Primer. Objecte
Aquest conveni marc té per objecte establir el marc de col·laboració que ha de regir el
funcionament i l’activitat dels SIG de piles i d’acumuladors i la seva relació amb les entitats
locals i la comunitat autònoma de Catalunya, d’acord amb les seves competències, amb
l’objectiu d’assegurar el compliment del que exigeix el Reial decret 106/2008, sobre piles i
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, així com el Programa de gestió de
residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i la resta de normes legals que siguin
aplicables a aquest tipus de residus.
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Amb aquesta finalitat s’estableixen objectius ecològics, les condicions de recollida,
d’emmagatzematge, de tractament i d’eliminació dels materials continguts a les piles, als
acumuladors i a les bateries usats.
Així mateix, s’estableixen i es regulen els compromisos de l’Agència de Residus de
Catalunya, de les entitats locals que voluntàriament s’hi adhereixin i de les entitats gestores
dels SIG de residus de piles i d’acumuladors respecte al funcionament dels SIG signants en
la comunitat autònoma de Catalunya.
Segon. Àmbit de les actuacions objecte d’aquest conveni
Les actuacions que es duran a terme seran les següents:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Establir els compromisos necessaris per garantir el compliment del que estableix el
Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels
seus residus, referents a les piles i els acumuladors posats en el mercat pels productors
adherits als SIG, i als seus residus.
Regular la participació voluntària de les entitats locals en els SIG de residus de piles i
d’acumuladors i establir els mecanismes d’adhesió a aquest conveni marc.
Promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva dels residus de piles i
d’acumuladors amb criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat ambiental i
econòmica.
Fer campanyes de conscienciació social que tendeixin a sensibilitzar la població amb
vista a facilitar la consecució dels objectius ecològics de recollida que es pretenen.
Aquestes campanyes s’adreçaran a tots els sectors implicats (ciutadans, distribuïdors,
etc.), i el seu contingut haurà de ser aprovat per la Comissió de Seguiment d’aquest
conveni marc que es crearà en aplicació del pacte sisè.
Establir els mecanismes per garantir el tractament correcte de les substàncies
perilloses, que contenen les piles i els acumuladors i el reciclatge i/o la valorització dels
residus de piles i d’acumuladors, d’acord amb el que estableix el Reial decret 106/2008.
Establir una metodologia per analitzar el compliment de l’objecte d’aquest conveni i, si
escau, implantar les mesures oportunes per a la seva consecució.
Establir els mecanismes necessaris de col·laboració per garantir el compliment del que
estableix aquest conveni, i posar en pràctica instruments per a l’obtenció i intercanvi
d’informació, així com mesures d’inspecció i de control.
Establir els compromisos i els mecanismes d’execució necessaris per assegurar el
compliment del que exigeix el Reial decret 106/2008, en particular, garantir el
compliment dels objectius ecològics de recollida establerts en el Reial decret esmentat i
en el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 2007-2012, PROGRIC.
Establir i regular les mesures per al finançament de la recollida selectiva dels residus de
piles i d’acumuladors per part de les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors, que serà sufragada íntegrament per aquestes entitats, en funció de la
seva quota de mercat, i sens perjudici de les responsabilitats que corresponguin a
altres productors de piles i d’acumuladors que hagin decidit complir les obligacions
imposades pel Reial decret 106/2008 mitjançant altres modalitats diferents dels SIG,
d’acord amb el que estableix l’article 5.2 de la norma esmentada.
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10. Establir el model de càlcul del cost que abonaran les entitats gestores dels SIG de
residus de piles i d’acumuladors a les entitats locals i a l’Agència de Residus de
Catalunya, d’acord amb el que s’estableix a l’annex IV d’aquest conveni marc.
11. Promoure les mesures de prevenció en la generació de residus de piles i
d’acumuladors, la millora del rendiment ambiental de piles i d’acumuladors, la reducció
de l’ impacte ambiental dels residus de piles i d’acumuladors generats, així com el
foment de noves tecnologies de tractament i reciclatge.
Tercer. Compromisos que adquireixen les entitats gestores dels SIG
En els termes establerts en aquest conveni marc, les entitats gestores dels SIG de residus
de piles i d’acumuladors es comprometen, en l’àmbit geogràfic de la comunitat autònoma
de Catalunya, a:
1.

2.

3.

4.

5.

Assolir, com a mínim, els objectius ecològics de recollida dels residus de piles i
d’acumuladors generats de les piles i els acumuladors posats en el mercat per les
empreses adherides als SIG, que s’estableixen a l’article 15 del Reial decret 106/2008 i
en el PROGRIC, i assumir les obligacions necessàries per aconseguir-los. L’objectiu
més immediat que s’ha d’assolir, concretament per a l’any 2012, està fixat pel PROGRIC
en el 45% de recollida per a piles i acumuladors portàtils.
Si escau, d’acord amb el que estableix l’article 10.4, cal posar en funcionament els
serveis que garanteixin la recollida selectiva de les piles i els acumuladors portàtils
usats generats en domicilis particulars, comerços, oficines serveis, o altres llocs
assimilables (punts de recollida selectiva, PRS), i el seu transport des dels punts de
recollida municipal (PRM) fins als centres d’emmagatzematge temporal, abans de
lliurar-los a les plantes de tractament i reciclatge.
Posar en marxa un servei, propi o a través de tercers, de recollida dels residus de piles i
d’acumuladors dipositats en els PRM establerts per les entitats locals i la xarxa de punts
de recollida establerts per la distribució, que compleixi les condicions tècniques
recollides a l’annex V d’aquest conveni.
Transferir a l’Agència de Residus de Catalunya i a les entitats locals de la comunitat
autònoma de Catalunya adherides a aquest conveni les quantitats econòmiques que
corresponguin, d’acord amb el que estableixen els articles 5.1 i 5.2 del Reial decret
106/2008, d’1 de febrer; l’article 7 de la Llei 10/1998, de residus; i també l’article 86.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 57 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. Aquest pagament es farà d’acord amb el que
s’estableix a l’annex IV d’aquest conveni marc.
Garantir la recollida correcta dels residus de piles i d’acumuladors sota els paràmetres
establerts a l’article 10 del Reial decret 106/2008, així com el tractament i el reciclatge
correctes dels residus de piles i d’acumuladors procedents dels diferents sistemes
previstos en aquest conveni marc, tenint en compte les especificacions tècniques
contingudes a l’annex V i a l’article 12, i a l’annex III del Reial decret 106/2008. Les
operacions de gestió es duran a terme respectant els sistemes de recollida selectiva
posats en marxa per les entitats locals i els principis de gestió continguts en la
normativa específica d’aplicació.
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Atès que el tractament de les piles va ser declarat servei públic per la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora de residus, i d’acord amb el que estipula la disposició transitòria
primera del text refós de la Llei reguladora de residus, aprovat pel Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, es mantindrà aquesta consideració fins al 31 d’agost de 2010,
data de finalització del contracte entre l’Agència de Residus de Catalunya i l’empresa
concessionària de la planta de tractament de piles de titularitat pública situada al Pont
de Vilomara i Rocafort, totes les piles recollides a Catalunya hauran de ser tractades en
aquesta planta.
Una vegada finalitzat el contracte, les piles recollides a Catalunya hauran de ser
tractades en gestors autoritzats sobre la base de les millors tècniques disponibles.
6. Promoure iniciatives que tendeixin a prevenir la generació de residus de piles i
d’acumuladors, a partir del que estableix l’article 13 del Reial decret 106/2008 i el
PROGRIC.
7. Assumir la responsabilitat de la gestió de tots els residus de piles i d’acumuladors
generats a Catalunya, sufragant-ne el cost a partir del càlcul de la quota de mercat.
Aquesta quota de mercat es calcularà a partir de les quantitats de piles i d’acumuladors
posats en el mercat i declarats en el Registre Nacional de Productors de Piles i
Acumuladors (REI-RPA) del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, pels productors de
piles i d’acumuladors.
8. Subministrar a l’Agència de Residus de Catalunya la informació requerida a l’article 18.1
del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental
dels seus residus, i qualsevol altra informació requerida que es consideri rellevant per a
l’avaluació i el seguiment dels SIG de residus de piles i d’acumuladors.
9. Observar els principis d’equilibri territorial, d’universalitat del servei, així com els de
proximitat, de suficiència i d’autosuficiència de les instal·lacions per a
l’emmagatzematge temporal, el tractament i el reciclatge ubicades en el territori de
Catalunya, segons sigui procedent d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
10. Fer campanyes d’informació, conscienciació ciutadana i sensibilització ambiental per
augmentar el grau d’eficàcia en la recollida selectiva dels residus de piles i
d’acumuladors, amb vista a facilitar la consecució dels objectius ecològics de recollida
que es pretenen. Per fer-ho, cada SIG haurà de participar en el finançament de
campanyes de sensibilització amb una aportació econòmica anual per habitant, en
aplicació de la seva quota de mercat basada en l’últim cens de població de Catalunya
publicat per l’ Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), segons es calcula a
l’annex IV.
Aquestes campanyes de sensibilització es coordinaran per a tots els tipus de residus de
piles i d’acumuladors, i per a tot l’àmbit territorial de Catalunya, i aniran adreçades a
tots els sectors implicats (ciutadans, distribució, etc.), i es faran com a mínim en català.
Les campanyes de sensibilització hauran de ser aprovades per la Comissió de
Seguiment que estableix aquest conveni marc.
El finançament requerit cobrirà, una vegada finalitzi la campanya anual de
sensibilització, un estudi posterior d’avaluació dels resultats obtinguts i una presentació
de propostes de millora per a la campanya següent.
Les entitats encarregades de la contractació i l’execució de la campanya hauran de
presentar, durant els tres primers mesos de cada any, la totalitat de les factures
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11.

12.

13.
14.

referents a despeses de comunicació de l’any anterior. Cada factura haurà d’anar
acompanyada del justificant de pagament corresponent, conforme la factura ha estat
abonada.
Constituir una Oficina de Coordinació entre les entitats gestores dels SIG de residus de
piles i d’acumuladors, de manera que es possibiliti a les administracions un diàleg àgil i
fluid amb tots els SIG que permeti que les administracions comprovin el compliment del
Reial decret. El règim de funcionament d’aquesta Oficina de Coordinació s’ajustarà al
que s’estableix a l’annex II, mitjançant un reglament consensuat per totes les parts que
componguin l’oficina. Aquest reglament haurà de ser enviat a l’Agència de Residus de
Catalunya una vegada hagi estat signat pels SIG integrants de l’Oficina de Coordinació.
Aquesta oficina posarà a disposició dels organismes locals una plataforma informàtica i
un telèfon per fer totes les operacions relacionades amb l’oficina.
A més, l’oficina coordinarà la gestió dels residus de piles i d’acumuladors de tots els
municipis que s’adhereixin a aquest conveni marc, en el termini màxim de cinc mesos
des de la signatura del conveni, a través de la creació i la posada en marxa d’una
plataforma informàtica que donarà servei als municipis adherits.
De tota manera, a partir de l’1 de setembre de 2010, els municipis que s’adhereixin al
conveni marc podran fer les sol·licituds de recollida de residus de piles i d’acumuladors
a través del telèfon que l’Oficina de Coordinació habilitarà amb aquest objectiu.
La no-constitució de l’Oficina de Coordinació en aquest termini podrà determinar la
resolució automàtica d’aquest conveni.
Subministrar als distribuïdors i a les entitats locals els elements necessaris per facilitar
l’emmagatzematge temporal dels residus de piles i d’acumuladors, tant en els punts de
recollida selectiva (PRS) com en els punts de recollida municipal (PRM), segons les
condicions tècniques recollides a l’annex V d’aquest conveni.
La gestió dels residus de piles i d’acumuladors en aquests punts per part dels SIG o de
les entitats que actuïn en nom seu es farà de manera que es compleixi el que s’estipula a
l’article 10 del Reial decret 106/2008, en els punts 5, 6, 7 i 8.
Totes les operacions a les quals fa referència l’apartat 12 s’hauran d’executar per
complir els objectius de recollida ecològics que estableix el Reial decret 106/2008 i el
PROGRIC. Les operacions de recollida, d’emmagatzematge i de transport han de ser
gratuïtes per al posseïdor i/o l’usuari final.

Quart. Compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya
1. Col·laborar amb les entitats locals i els SIG en la promoció i la participació i, si escau,
en la implantació de mesures que tendeixin a ampliar i millorar la recollida selectiva de
residus de piles i d’acumuladors, d’acord amb el que determini la Comissió de
Seguiment.
2. Garantir la participació de les entitats locals en el seguiment i el control del grau de
compliment dels objectius ecològics de recollida i de les obligacions establertes tant en
el Reial decret 106/2008, com en el PROGRIC, com en aquest conveni marc, per a la
qual cosa se’n difondrà el contingut i les modalitats d’adhesió entre totes les entitats
locals existents a la comunitat autònoma.
3. Cooperar amb totes les entitats locals per facilitar el compliment del que estableix el
Reial decret 106/2008.
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4.
5.

6.

7.

Coordinar les campanyes de comunicació en el seu àmbit territorial que s’emmarquin
en les directrius acordades per la Comissió de Seguiment.
Informar l’Oficina de Coordinació de les incorporacions d’entitats locals que
s’adhereixin a aquest conveni marc, a l’efecte que l’oficina i els SIG membres puguin
reorganitzar els sistemes logístics de recollida i la gestió dels residus de piles i
d’acumuladors.
Col·laborar amb les entitats locals en la posada en marxa de dispositius d’inspecció, de
control i de policia ambiental per al seguiment de les obligacions i les actuacions
previstes en aquest conveni i dins de l’àmbit de les competències de l’Agència de
Residus de Catalunya.
Així mateix, col·laborar amb les administracions públiques competents i amb els
diversos SIG de residus de piles i d’acumuladors, per a l’establiment d’un sistema
d’inspecció i de sanció dels productors de piles i d’acumuladors que no compleixin el
que s’estableix en el Reial decret 106/2008, dins de l’àmbit de competències de
cadascuna de les administracions.
Intercanviar amb les entitats locals i les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors qualsevol altra informació d’interès per al compliment correcte de les
mesures previstes, en particular les relatives als resultats que s’obtinguin en la recollida
selectiva i en la gestió de residus de piles i d’acumuladors a Catalunya.

Cinquè. Compromisos de les entitats locals
1. Les entitats locals que ho vulguin es podran adherir a aquest conveni marc.
En el cas de les entitats locals de l’àmbit territorial metropolità de Barcelona que
voluntàriament es vulguin adherir a aquest conveni marc, aquesta participació es podrà
fer de manera conjunta a través de l’ EMSHTR.
2. Les entitats locals que voluntàriament s’adhereixin a aquest conveni marc ho hauran de
comunicar expressament a l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb el model
de document que figura a l’annex I d’aquest conveni, i hauran de deixar constància de
l’acceptació per part seva de tots els pactes i continguts.
A més, i amb l’objectiu d’informar dels punts de recollida de cada entitat local, aquestes
entitats, mitjançant la fitxa que també figura a l’annex I, subministraran les dades tant de
l’Administració titular del punt de recollida municipal (PRM) com dels diferents PRM de
la seva titularitat, o en cas que n’hi hagi, dels diferents punts de recollida selectiva
(PRS).
Cada vegada que l’entitat local posi en funcionament un nou punt de recollida
municipal (PRM), ho haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya
mitjançant la fitxa esmentada més amunt. Tot seguit l’Agència de Residus de Catalunya
ho comunicarà a l’Oficina de Coordinació.
La recollida selectiva de les piles i dels acumuladors portàtils usats generats en
domicilis particulars, comerços, oficines o serveis, o altres llocs assimilables a aquests
(punts de recollida selectiva, PRS), i el seu transport fins als centres
d’emmagatzematge temporal (punts de recollida municipal, PRM), abans de lliurar-los a
les plantes de tractament i de reciclatge, els hauran de fer els sistemes públics de
gestió organitzats per les entitats locals competents d’acord amb la normativa
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

específica d’aplicació. Alternativament, també es podrà fer per alguna de les modalitats
que s’estableixen a l’article 10.4 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer.
En el supòsit que l’entitat local faci directament la gestió del servei de recollida des del
punt de recollida selectiva fins al punt de recollida municipal, serà compensada
econòmicament pel sistema integrat de gestió, en els termes que s’estableixen a
l’annex IV.
Tant la recollida selectiva com el lliurament, la recepció i l’emmagatzematge es duran a
terme complint les condicions que s’estableixen a l’annex V.
Les entitats locals que voluntàriament s’adhereixin a aquest conveni marc ho han de fer
sota una de les opcions següents:
Opció A
A partir de la data d’adhesió al conveni, l’entitat local continuarà coordinant i sufragant
la recollida selectiva dels residus de piles i d’acumuladors generats en el seu municipi.
L’entitat local serà compensada econòmicament per aquesta recollida, transport (des
dels punts de recollida selectiva (PRS) dels residus fins al punt de recollida municipal
(PRM)) i emmagatzematge temporal dels residus de piles i d’acumuladors, en concepte
de cost econòmic d’aquestes operacions, tenint en compte per a la quantificació el que
s’estableix a l’annex IV d’aquest conveni marc.
Opció B
A partir de la data d’adhesió al conveni, l’entitat local no coordinarà ni sufragarà el
servei de recollida, de transport i d’emmagatzematge temporal dels residus de piles i
d’acumuladors en el seu municipi. Per tant, aquest servei passarà a ser coordinat per
l’oficina i dut a terme pels SIG en un termini màxim de 4 mesos des de la data
d’adhesió. En conseqüència, l’entitat local serà compensada econòmicament pels
costos d’emmagatzematge de les piles en les seves instal·lacions a partir de la data
d’assumpció de la responsabilitat per part de l’Oficina de Coordinació de piles.
L’opció escollida per les entitats locals adherides al conveni marc en el moment de
l’adhesió podrà quedar modificada, a petició de l’entitat local corresponent, durant la
vigència del conveni, sempre amb un avís previ a l’oficina de coordinació i a la
Comissió de Seguiment del conveni.
Les entitats locals adoptaran les mesures necessàries per facilitar la implantació efectiva
dels SIG de residus de piles i d’acumuladors signants d’aquest conveni en el seu àmbit
territorial, i es tindrà sempre en compte el que s’indica en el punt 1 d’aquest pacte.
Les entitats locals participaran en el desenvolupament i el foment de campanyes de
comunicació en el seu àmbit territorial, i tindran en compte les directrius que emanin de
la Comissió de Seguiment.
Les entitats locals que ho vulguin podran subscriure acords particulars amb les entitats
gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, les condicions específiques dels
quals s’inclouran en els corresponents convenis de col·laboració particulars.
Aquests acords particulars hauran de ser comunicats a l’Agència de Residus de
Catalunya i a l’Oficina de Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, ja
que l’oficina haurà de tenir-los en compte a l’hora d’assignar les recollides.
Sens perjudici de l’opció escollida (A o B) per adherir-se a aquest conveni, l’entitat local
permetrà la recollida de residus de piles i d’acumuladors, per part dels SIG, en els
punts de la xarxa de distribució ubicats en el seu àmbit territorial, que pertanyin a
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empreses o entitats privades amb un acord de col·laboració específic amb algun dels
SIG de piles i d’acumuladors.
Sisè. Comissió de seguiment
Es constitueix la Comissió de Seguiment del conveni, la composició de la qual serà la
següent:
- 3 representants de l’Agència de Residus de Catalunya.
- 3 representants de les entitats locals adherides al conveni marc: un representant de
l’EMSHTR, un representant de la FMC i un representant de l’ACM.
- 1 representant de cadascun dels SIG autoritzats, designats per les entitats gestores dels
SIG, fins a un màxim de 3 representants.
Presidirà aquesta comissió un representant de l’Agència de Residus de Catalunya.
La Comissió de Seguiment es reunirà ordinàriament dues vegades l’any com a mínim, sens
perjudici de les reunions extraordinàries que es puguin celebrar a petició de qualsevol de
les parts signants del conveni, amb l’aprovació prèvia del president de la comissió.
Aquesta comissió té com a finalitat:
1. El seguiment i el control de les actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni
marc, així com la seva interpretació i proposta de possible modificació, si escau.
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la posada en pràctica del conveni entre les
entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors i alguna o algunes de les
entitats locals que s’hi hagin adherit; en aquests casos, la Comissió de Seguiment,
després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les.
3. L’aprovació de les campanyes de conscienciació ciutadana i sensibilització social, en
particular les que siguin proposades per l’Agència de Residus de Catalunya, recollides
en el punt 9 del pacte tercer d’aquest conveni marc, i s’acordarà en aquest sentit l’
import econòmic que es destinarà a cada una en funció de l’objectiu que es pretengui i
l’àmbit d’aplicació en el qual es desenvoluparà.
Les decisions i els acords de la Comissió de Seguiment hauran de tenir la conformitat de
totes les parts.
Setè. Adopció de modificacions substancials
Les modificacions substancials que, a proposta de la Comissió de Seguiment, es facin a
aquest conveni hauran de ser prèviament aprovades per totes les parts signants i
incorporades al conveni com a addenda.
Tindran consideració de substancials les modificacions a les disposicions de caràcter
econòmic establertes en el conveni, les que alterin els compromisos assumits per les parts i
les que siguin considerades d’aquesta naturalesa per acord de la Comissió de Seguiment.
Vuitè. Durada
La durada d’aquest conveni serà de cinc anys i coincidirà amb el període fixat en la
resolució d’autorització dels SIG de residus de piles i d’acumuladors a favor de les entitats
gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors.
Quant a les obligacions econòmiques de les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors respecte de les entitats locals i/o comunitats autònomes, pel que fa a la
recollida i la gestió per part d’aquestes entitats i comunitats dels residus de piles i
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d’acumuladors amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni marc, es prendrà com
a data de referència el 26 de setembre de 2008, data d’entrada en vigor del Reial decret
106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.
Les condicions d’aquest conveni marc seran revisades si en el futur es produeixen
modificacions normatives que puguin incidir directament en els seus continguts.
Amb l’objectiu de garantir la viabilitat tècnica i econòmica dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors a Catalunya, en cas que aquest conveni marc deixi de tenir vigència per
alguna raó, es mantindran les condicions de finançament i funcionament que s’hi
estableixen fins que s’acordi un nou conveni.
Novè. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, tenint en compte el que
estableix l’article 66 del Text refós de la Llei reguladora de residus aprovada pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i regeix en la seva interpretació i en el seu
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu, amb submissió expressa de les parts a
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desè. Causes de resolució del conveni
Aquest conveni es resoldrà:
1. Per transcurs del termini fixat com a durada en el conveni.
2. Per mutu acord de les parts que intervenen en el conveni.
3. Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat previstos en el conveni.
4. Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.
5. Per falta de viabilitat econòmica o tècnica dels sistemes integrats de gestió.
6. En el cas que es produeixi la suspensió, la caducitat, l’ incompliment o la revocació
d’alguna autorització dels sistemes integrats de gestió, el conveni quedarà resolt
respecte del sistema integrat de gestió l’autorització del qual resulti afectada.
Onzè. Efectes de la rescissió o resolució anticipada del conveni marc
En el supòsit que en el moment d’instar-se la rescissió d’aquest conveni marc, en alguna de
les formes previstes a la clàusula anterior, les entitats locals hagin prestat serveis de
recollida i gestió de residus de piles i d’acumuladors que es trobin pendents de pagament,
les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors hauran d’abonar la
compensació econòmica corresponent a les esmentades entitats locals i/o comunitat
autònoma.
Dotzè. Causes de resolució de l’adhesió de les entitats locals
1. Per incompliment de les obligacions que corresponen a les entitats locals adherides a
aquest conveni marc.
2. Per desistiment voluntari de les entitats locals a l’adhesió d’aquest conveni marc,
sempre que es compleixin els terminis i les condicions inicialment assumits.
3. Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent.
Tretzè. Eficàcia
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L’eficàcia d’aquest conveni, per a cada una de les entitats gestores dels SIG de residus de
piles i d’acumuladors, queda condicionada a l’obtenció de l’autorització corresponent del
SIG de residus de piles i d’acumuladors, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.”
A continuació, la regidora delegada de Medi Ambient exposa els punts més significatius del
conveni marc que avui es porta a la consideració del ple. Explica que les administracions
locals, igual que les autonòmiques, tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè
aquest tipus de residus es recullin per separat per a la seva posterior eliminació o valorització.
Fins ara el consistori solsoní ho feia a través d’un contracte amb una planta de tractament que
periòdicament recollia les piles de la deixalleria.
Les piles usades contenen metalls com mercuri, cadmi o plom, que són potencialment
perillosos per ala salut i el medi ambient, motiu pel qual s’han de recollir de manera selectiva i
rebre un tractament adequat. Hi ha contenidors específics a l’Ajuntament, alguns comerços i
supermercats i escoles, a més de la deixalleria.
El consistori, amb la col·laboració de Volem Feina, opta per la fórmula de recuperar les piles i
acumuladors en els diferents punts de recollida de la ciutat i dipositar-les a la deixalleria
municipal, on seran recollides per Ofipilas, l’oficina de coordinació construïda pels productors i
distribuïdors d’aquests tipus de productes.
Amb aquest sistema de recollida, l’Ajuntament de Solsona rebrà una bonificació de 490 euros
per tona de piles i acumuladors. En cas que s’hagués deixat la recollida en tots els punts a
mans d’Ofipilas, la bonificació només hauria estat de 90 euros per tona.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.

3. Aprovació de les contribucions especials per a l’obra d’instal·lació d’enllumenat al carrer Nou, 18-22
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Per acord de l’alcaldia de data 23 de març de 2012 es va resoldre iniciar l’expedient de
contribucions especials per al finançament de l’obra d’electrificació del carrer Nou 18-22 de
Solsona
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i la secretària actal,
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D’acord amb l’article 15.1 del text refós de la LHL (aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març), correspon a les entitats locals acordar la imposició dels seus tributs propis.
Concretament pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 d’aquest text refós preveu
que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord
d’imposició en cada cas concret.
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de l’acord següent:
Primer. Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
d’electrificació del carrer Nou, 18-22, l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Segon. Ordenar el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
1. El cost previst de l’obra es fixa en 1.948,60 euros.
2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 1.753,74 euros, equivalents al 90%
del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra,
si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del
càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les
liquidacions que siguin necessàries.
S’aplica com a mòdul de repartiment els coeficients de participació a l’immoble.
Tercer. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti d’aplicar a
la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en
el document annex.
Quart. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al BOPT durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats poden examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest
període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en
Associació Administrativa de Contribuents.
Cinquè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en el
seu defecte, mitjançant edictes, poden formular recurs de reposició davant el Ple de la
corporació, ja sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge del
cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Sisè. Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en dos terminis: el primer,
quan s’inicien les obres, el segon quan les obres hagin finalitzat.
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Setè. En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança
General de Contribucions especials vigent.”
Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme i de Serveis, explica que els veïns del núm. 18-22
del carrer Nou van demanar que es posessin en funcionament les tres faroles que hi havia
davant del seu habitatge: atès que, tot i que hi havia les faroles, no s’havia fet la instal·lació
corresponent, continua explicant el regidor, es va considerar que el més equitatiu en aquest cas
era l’aplicació de contribucions especials, ni que fos per un import tan reduït.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.

4. Ordenança reguladora de l’ocupació temporal de la via pública per bars i/o restaurants mitjançant
terrasses a la via pública de Solsona
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Atès que és necessari establir una normativa que reguli l’ocupació de la via publica
mitjançant terrasses, taules i cadires per apart de bars i/o restaurants.
Atès s’ha redactat l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació pública per terrasses,
taules i cadires.
De conformitat amb el que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació temporal
de la via pública mitjançant terrasses, taules i cadires per part de bars i/o restaurants.
Segon. Exposar al públic l’ordenança, pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.

Tercer. Donat cas que durant el període d’informació pública no se presentés cap
reclamació ni al·legació l’acord d’aprovació provisional quedaria elevat a definitiu
sense necessitat d’adoptar cap altre acord.”
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Una vegada llegida la proposta, Francesc Azorín, regidor del grup municipal de CiU, demana
que aquesta sigui retirada de l’ordre del dia per no haver-se tingut en compte, en al seva
redacció, el Gremi d’Hosteleria.
Respon l’alcalde, David Rodríguez, i explica que, tot i que, efectivament no s’ha parlat amb el
Gremi d’Hosteleria, aquesta ordenança respon al prec formulat el proppassat estiu per un
seguit d’establiments de restauració de la ciutat davant l’aplicació de la nova normativa
antitabac. La nova ordenança municipal, afegeix, només fa que facilitar a aquests i d’altres
establiments per a què puguin col·locar taules i cadires a la via pública.
D’altra banda, el mateix alcalde palesa el seu compromís de consultar i informar el Gremi
d’Hosteleria durant el preceptiu tràmit d’informació pública.
Davant d’aquesta resposta, Francesc Azorín avança l’abstenció dels regidors del grup
municipal de CiU a la votació d’aquest punt.
A continuació, la regidora delegada de Governació, M. Isabel Roca, explica que la normativa
que es presenta intenta donar solució a una àmplia diversitat de situacions per la complexitat
de la ciutat. Explica que l’ordenança permet es cada as realitzar un estudi individual amb un
informe dels serveis tècnics i un altre de seguretat de la Policia Local, intentant sempre
compaginar l’activitat econòmica amb la convivència veïnal.
Finalment, la regidora del grup municipal de CiU, Anna M. Viladrich, demana que es compleixi
en tot moment la normativa existent per als deficients visuals.
L’alcalde contesta que els tècnics municipals ja van apuntar inconvenients d’aquests tipus. En
qualsevol cas, dins el període d’informació pública es pot intentar millorar algunes deficiències.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb set vots a favor i cinc
abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà (CiU), Anna
M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU).

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de
Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés per a la construcció d’uns 32 habitatges
dotacionals o allotjaments per a gent gran a l’illa d’equipaments sociosanitaris propietat de la Fundació
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix el conveni que es porta a la consideració del Ple i que
es transcriu a continuació:
“Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de
Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés per a la construcció d’uns 32
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habitatges dotacionals o allotjaments per a gent gran a l’illa d’equipament sociosanitari
propietat de la fundació
Solsona,
Reunits
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut del nomenament
efectuat per acord del Govern de 15 de març ( DOGC número 5839, de 17 de març de 2011)
i en ús de les facultats atorgades per l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
D'altra part, l’Il·lm. senyor David Rodríguez i González, alcalde president de l’Ajuntament de
Solsona, qui actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament en ús de les
atribucions que li atorguen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
I d’altra part, l’Excm. Rvdm. Mons. Xavier Novell i Gomà, bisbe de Solsona i que actua com
a president de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés.
Les parts es reconeixen, en la representació que actuen, la capacitat legal necessària per la
formulació del present document.
Exposen
Primer. Que, d'acord amb les competències que té atribuïdes la Generalitat de Catalunya, el
foment de l'habitatge assequible constitueix un dels eixos fonamentals de la seva política
d'habitatge, destinada a facilitar l'accés a l’habitatge digne i sostenible.
Segon. Que, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, té com objecte
garantir el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat a les seves
necessitats, considerant que el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials és un
servei d’interès general, on el sector públic s’ha d’implicar, ja sigui generant directament
aquests habitatges o be mitjançant la col·laboració amb altres sectors.
Tercer. Que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant la Direcció de Promoció de
l’Habitatge, col·labora amb els ajuntaments en la definició de programes generals i
d’actuacions concretes en matèria d’habitatge protegit.
Quart. Que amb data 12 d’abril de 2012 l’Ajuntament de Solsona ha sol·licitat la
col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per analitzar el desenvolupament
d’una actuació d’uns 32 habitatges dotacionals o allotjaments a la finca situada entre els
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carrers de Mossèn Serra i Vilaró, de Pere Màrtir, Plaça Antoni Guitart, Avinguda de la Mare
de Déu del Claustre i Pujada del Seminari.
Cinquè. Que amb data 12 d’abril de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar la
subscripció del present conveni de col·laboració amb de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per fomentar el desenvolupament d’actuacions d’habitatges amb protecció oficial
a les finques ubicades a l’illa d’equipament sociosanitari propietat de la Fundació Privada
Hospital Pere Màrtir Colomés.
Sisè. Que amb la finalitat de donar resposta a aquesta demanda, s’estableix aquest conveni
de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Solsona i la
Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés amb l’objectiu d’impulsar les actuacions
necessàries per estudiar i si s’escau desenvolupar un projecte constructiu d’habitatges
dotacionals o allotjaments al referit municipi.
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents
Clàusules
Primera. Objecte
L’objecte del present conveni es definir el marc de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir
Colomés, per a l’estudi de la promoció i si s’escau, desenvolupament d’uns 32 habitatges
dotacionals ó allotjaments per a gent gran i els espais comunitaris corresponents, a la finca
situada entre els carrers de Mossèn Serra i Vilaró, de Pere Màrtir, Plaça Antoni Guitart,
Avinguda de la Mare de Déu del Claustre i Pujada del Seminari.
Segona. Compromisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laborarà amb l’Ajuntament de Solsona i la
Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés en l’estudi d’una possible promoció
d’habitatges a la finca abans referenciada mitjançant:
−

Elaboració d’un estudi arquitectònic amb l’objectiu d’analitzar les possibilitats
arquitectòniques reals de la finca així com la viabilitat tècnica i econòmica de l’actuació.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el supòsit que s’acordi impulsar la promoció,
col·laborarà amb l’Ajuntament de Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir
Colomés en els següents termes:

−

Donar suport tècnic i jurídic, si s’escau, en l’elaboració i tramitació de la figura de
planejament adient per al desenvolupament de l’actuació.

−

Col·laborar, si s’escau, amb l’Ajuntament de Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere
Màrtir Colomés, tant tècnica i com jurídicament, en el procediment de licitació tant per a
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la redacció i elaboració del projecte arquitectònic com per a l’adjudicació de les obres
de construcció.
−

Col·laborar, si s’escau, amb els serveis tècnics municipals en el seguiment del projecte
arquitectònic i l’obra d’execució de l’actuació.

−

Col·laborar amb l’Ajuntament de Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir
Colomés, en la definició dels criteris d’adjudicació, si s’escau, dels habitatges amb
protecció oficial en coherència amb les determinacions de la Llei 18/2007 del dret a
l’habitatge i la normativa de desplegament vigent.

Tercera. Compromisos de l’Ajuntament i de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir
Colomés
L’Ajuntament de Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés impulsaran
totes les accions necessàries per a desenvolupar els estudis relatius a l’actuació objecte del
present conveni i, si es considera oportú, la licitació de l’actuació.
Amb la finalitat de facilitar les tasques d’anàlisi i, si s’escau, desenvolupament de l’actuació,
l’Ajuntament de Solsona i la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés es
comprometen a:
−

Facilitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tota la documentació tècnica i jurídica
de la finca a fi d’elaborar l’estudi arquitectònic corresponent.

−

Encarregar, si s’escau, un aixecament topogràfic de la finca, així com qualsevol altre
document de caire tècnic que es considerés necessari.

−

Elaborar i tramitar, si s’escau, amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la
figura de planejament urbanístic necessària per al desenvolupament de l’actuació.

−

Facilitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tota la informació i documentació
derivada de la licitació de l’actuació amb la finalitat de facilitar les tasques
d’assessorament.

−

Facilitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya totes les dades que disposi en relació a
les necessitats d’habitatge existent al municipi a fi de definir els criteris d’adjudicació
dels habitatges resultants de l’actuació.

−

Facilitar qualsevol altra informació que
desenvolupament de l’objecte del conveni.

pugui

resultar

Quarta. Despeses
La formalització d’aquest conveni no comporta despesa econòmica.
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Cinquena. Vigència i efectes
El termini de vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la seva signatura.
Tanmateix, s’entendrà tàcitament prorrogat per anys naturals, llevat que alguna de les parts
manifesti la seva voluntat en contra, amb un preavís de tres mesos d’antelació abans de la
data del venciment del conveni o de les seves pròrrogues.
Sisena. Causes d’extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El compliment del seu objecte.
La finalització del termini de vigència.
El mutu acord, manifestat per escrit.
L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts.
La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè existeixen
causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del seu
contingut.
Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.

Setena. Controvèrsies
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present conveni. Tanmateix, les qüestions litigioses que poguessin sorgir
sobre el compliment d’aquest conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicat en l’encapçalament.”
L’alcalde explica que la voluntat d’aquest conveni no és altra que facilitar la col·laboració per al
desenvolupament de pisos tutelats.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.

6. Moció en defensa del sistema públic audiovisual català
L’alcalde explica que una vegada el president Jordi Pujol va dir que, per a que una democràcia
funcioni són més importants els mitjans de comunicació que els partits polítics. Afegeix que ell
comparteix plenament aquesta afirmació i per aquest motiu presenta al Ple la proposta que tot
seguit es descriu:
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“El Parlament de Catalunya ha aprovat recentment la Llei de modificació de diverses lleis en
l’àmbit audiovisual que modifica tres lleis vigents fins al moment: la del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la de la comunicació audiovisual de Catalunya i la de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
L’aprovació d’aquesta nova llei ha suposat el trencament d’un ampli consens aconseguit a
la legislatura passada en relació a un seguit de mesures de regulació del sector públic de
l’audiovisual. Entre altres qüestions, es reforça el control polític per part del Govern,
disminuint el nombre tant de membres que formen part del CAC com del CCMA i introduint
altres mecanismes que simplifiquen els sistemes de renovació o d’adopció d’acords en
aquests òrgans.
La reorganització i el reajustament pressupostari de moltes administracions públiques és
comprensible i acceptable en moments com l’actual, però sempre i quan vagin
acompanyats de criteris que no posin en perill la finalitat del servei públic que es presta. En
aquest sentit, el context de crisi econòmica, i especialment la simplificació de l’estructura de
l’organització, no pot justificar mai l’afebliment i la pèrdua de capacitat de servei del conjunt
dels mitjans audiovisuals públics, del sistema públic d’informació. I, des d’aquest punt de
vista, tant la retallada del pressupost de la CCMA, que en els darrers dos anys ha estat d’un
25%; l’eliminació progressiva de la publicitat en les emissores, que en els darrers 5 anys ha
produït una pèrdua de 60 milions d’euros; o la flexibilització dels criteris d’elecció dels
membres que en formen part són criteris que consoliden l’inici d’una decadència del model
de servei públic necessari.
Tenint en compte que la CCMA ja ha fet un esforç de contenció de la despesa, tancant fins i
tot delegacions a capitals com Rabat, i que el cost dels sis canals de Televisió de Catalunya
i els quatre de ràdio, incloent-hi també els suports interactius, no arriba a 40€ per
habitant/any. I considerant, així mateix, que un afebliment de la CCMA comporta un
debilitament de la vertebració nacional del país i del nostre potencial de futur.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple els
següents acords:
Primer. Reconèixer que l’oferta audiovisual que dóna la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, encapçalada per TV3 i Catalunya Ràdio, ha tingut i té un paper fonamental en
la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure l’ús social del català, en donar a
conèixer la nostra cultura i història i en dinamitzar el sector de la indústria audiovisual
catalana.
Segon. Denunciar la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de reduir fins a
eliminar la publicitat a Catalunya Ràdio i de disminuir-la també a TV3, i demanar al Govern
que reconsideri aquesta decisió, atès que aquest fet pot provocar que es buidi de contingut
i de qualitat la programació, que baixi l’audiència tot convertint aquestes emissores en
residuals, i així es resti competitivitat a les emissions públiques en favor dels grups privats.
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Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui per a l’exercici
actual el pressupost de l’any 2011 per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Quart. Fer arribar aquest acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya, a la
Presidència del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb representació en
aquesta cambra.”
Sílvia Torra, regidora del grup municipal de CiU, demana si la moció s’ha de votar en la seva
globalitat o es pot votar punt per punt, perquè, en aquest darrer cas el seu grup està
d’acord amb el primer punt.
Pren la paraula l’alcalde i respon que la moció s’ha de votar en la seva globalitat.
Per la seva banda, Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal del PSC, anuncia el seu vot
favorable.
Sílvia Torra explica que el Govern de la Generalitat no vol eliminar la publicitat sinó reduir-la.
L’alcalde comenta que el fet que la llei deixi oberta la reducció progressiva de publicitat
implica que afirma que TV3 cada vegada rebrà menys ingressos publicitaris amb la
qualcosa tindrà dèficits pressupostaris, fet que comportarà mala gestió i poques
possibilitats de competir amb els canals privats
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb set vots a favor i cinc
vots en contra dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà (CiU),
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU).

7. Moció en defensa dels afectats per a la contractació de participacions preferents
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que
es transcriu a continuació:
“A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes – 700.000 al conjunt de
l’Estat – afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars, la
insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o
corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris
d’entitats financeres, es fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per
reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics.
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Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions
preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels
contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor
informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions
d’informació i protecció del consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es
van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.
Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació
en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i
no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquiditat difícil. Tenen un alt
risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable
posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni
dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van
contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una
rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del
Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el
caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix,
a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament
l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt
per sota de l’inicial.
Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als
afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als
organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui
l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores
suficientment contundents, evidenciant la indefensió i desinformació de bona part dels
afectats,
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
proposa al ple de l’ajuntament de Solsona que prengui els següents
Acords
Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la
comercialització d’aquests productes.
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Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del
Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les
pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats,
dels seus drets i dels seus deures.
Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la
restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de
les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin estat
invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves
característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.
Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats
financeres en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses
en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes.
Cinquè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la
defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.”
Esteve Algué, portaveu del grup municipal de CiU, comenta que el seu grup preferiria votar
la moció punt per punt, atès el seu acord unànime amb els punts 2n i 4t però pel que fa als
punts 1, 3 i 5 introduiria matisacions en el redactat.
De tota manera, continua dient, si no és possible votar els punts de manera individual, el vot
al conjunt de la moció serà favorable.
Encarna Tarifa també anuncia el seu vot favorable a la moció.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.

8. Moció en contra de la reforma laboral imposada pel govern Espanyol i a favor del diàleg social
L’alcalde llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“El nostre país viu immers en els últims anys en una profunda crisi econòmica. Una de les
conseqüències més negatives ha estat la massiva destrucció d’ocupació, que ens ha dut a
taxes d’atur gairebé inèdites i insostenibles socialment i econòmicament. Malauradament, el
País Valencià lidera la taxa d’atur als Països Catalans amb un 25,45% (641.300 persones),
seguida per les Illes Balears amb un 25,2% (146.500) i el Principat de Catalunya, amb un
20,5% (775.400).

24

Ple ordinari 12.04.2012

En aquest sentit, les conseqüències d’aquestes elevadíssimes taxes d’atur resulten encara
més dramàtiques davant l’actual insuficiència d’unes polítiques públiques que haurien
d’evitar un risc creixent d’exclusió i fractura social generalitzada. L’actual dèficit fiscal que
pateixen algunes CCAA amb el Sector Públic Espanyol – amb Balears, Catalunya i el País
Valencià al capdavant – suposa un llast afegit per a garantir l’adequat marc de prestacions i
garanties socials o proposar mesures de reactivació econòmica adients a les actuals
circumstàncies.
La ineficàcia de la reforma laboral del 2010, que no ha estat capaç d’evitar més d’un milió
de nous aturats, ens demostra una vegada més que la principal mesura per a sortir de la
crisi no es troba en una reforma laboral que abarateixi el cost d’acomiadament sinó en crear
les condicions adequades i impulsar mesures efectives per dinamitzar l’economia
productiva i reactivar les nostres petites i mitjanes empreses, les principals generadores
d’ocupació del nostre país. Bona prova d’això n’és la disparitat de taxes d’atur observades
en diversos territoris on s’aplica la mateixa legislació laboral: la taxa d’atur a Euskadi, per
exemple, és del 12,61% i la de Navarra de 13,82% - molt inferiors a la mitjana estatal -.
En qualsevol cas, la reforma laboral que convindria no és la que ha imposat el Govern del
Partit Popular. En primer lloc, la nova reforma afeblirà el país, rebaixarà els salaris
empobrint les classes treballadores i, a l’abaratir l’acomiadament indefinit i facilitar els
acomiadaments col·lectius, destruirà ocupació a curt termini.
En segon lloc, és una reforma laboral que vulnera qualsevol principi de concertació i diàleg
social, augmenta la conflictivitat laboral a l’empresa i deixa en una situació d’extrema
indefensió i inseguretat jurídica als nostres treballadors a l’hora, per exemple, de provar la
improcedència d’un acomiadament o la modificació de les seves condicions laborals i
salari.
I, per últim, aquesta reforma ens allunya de poder disposar d’un veritable marc de relacions
laborals propi que, amb el consens dels agents socials de casa nostra, s’adapti a la nostra
realitat sòcio-econòmica condicionat, per exemple, per un cost més alt de la vida que afecta
al nostre benestar.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans
i ciutadanes, i portaveus de major proximitat de les nostres aspiracions fonamentals,
demanem al Govern Espanyol que:
1. Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral
que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
2. Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació
de qualitat; millori l’ocupabilitat del conjunt de treballadors, especialment d’aquells que
estan a l’atur, i aposti decididament per mesures de dinamització econòmica que
reactivin la demanda de nous llocs de treball.
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3. Respecti les competències de la Generalitat atorgades per l’Estatut, fent possible
d'esdevenir l'administració laboral única de l'Estat a Catalunya amb competències
executives sobre la negociació col·lectiva i les relacions laborals entre d'altres.
4. Impulsi una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA) que possibiliti l’excepcionalitat d’aquelles CCAA que vulguin assumir una plena
sobirania fiscal a través d’un model de concert econòmic, per tal de finalitzar l’actual
espoli fiscal que pateix el conjunt dels Països Catalans (PPCC), que llasta les
potencialitats del nostre estat del benestar i l’exercici efectiu dels drets socials dels
treballadors, autònoms i emprenedors.”
David Manzano, regidor delegat del grup municipal de Convergència i Unió, palesa l’acord
del seu grup amb els punts 3r. i 4t. i amb la necessitat de la reforma, per aquest motiu el seu
vot serà d’abstenció.
Per la seva banda, Encarna Tarifa, anuncia també el seu acord, especialment perquè les
mesures que s’han pres fins ara comporten un empobriment de la població.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb set vots a favor i cinc
abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà (CiU), Anna
M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU).

9. Moció de suport a les reivindicacions per la llengua que des de l’associació Jubilats per Mallorca
s’estan duent a terme
L’alcalde llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“L’associació de Jubilats per Mallorca estan duent a terme, des del dia 1 de març de 2012,
una vaga de fam per la nostra llengua.
El Casal cultural de Can Alcover de Palma ha estat el lloc triat pel desenvolupament
d’aquesta iniciativa; un lloc carregat de simbolisme per haver estat la casa on visqué el
nostre estimat poeta Joan Alcover, autor del poema “La balanguera” que actualment és
l’himne oficial de Mallorca.
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per defensar la llengua catalana dels
abusos que rep per part del govern Balear, ja que està perpetuant l’atac més radical des de
la instauració de la dictadura feixista del general Franco contra la llengua pròpia de les Illes
Balears i Pitiüses.
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L’objectiu de la vaga de fam és aconseguir que els parlamentaris del Partit Popular no votin
a favor de la modificació de la Llei de Funció Pública, una modificació que intenta
desprestigiar i minoritzar la llengua catalana, deixant-la com a llengua de segona categoria,
amb mesures com la de convertir-la en un mèrit i no en un requisit. Per tant, aquesta
modificació vulnera la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que va esser aprovada
per unanimitat al Congrés dels Diputats de Madrid i que forma part dels Drets Humans.
El coratge i la força de voluntat d’aquest grup de jubilats encapçalats per Jaume Bonet Moll
són un gran exemple per a tots nosaltres.
Per tot això, els grups municipals d’Esquerra Republicana (ERC), Convergència i Unió (CiU)
i Partit dels Socialistes (PSC) proposen al Ple de l’Ajuntament de Solsona l’adopció dels
següents
Acords
Primer. Donar ple suport a les reivindicacions per la llengua catalana realitzades per
l’associació de Jubilats per Mallorca que s’estan duent a terme al Casal cultural de Can
Alcover de Palma des de l’1 de març de 2012.
Segon. Instar al President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a retirar la
modificació de la Llei de Funció Pública per vulnerar la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics i per atemptar contra els drets dels catalanoparlants reconeguts a l’Estatut
d’Autonomia.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.
L’alcalde explica que aquesta moció ha estat presentada conjuntament per la totalitat de grups
municipals.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels dotze regidors presents a la sessió d’avui.

10. Autorització de l’acumulació de funcions d’interventora de l’Ajuntament de Solsona, Montserrat Torra i
Baraldès, amb la de secretaria interventora de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Vista la Resolució de 2 de març de 2012, de la Direcció General de la Funció Pública, per la
qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb
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habilitació estatal, publicada al BOE del dia 9 d’abril de 2012 i per la es nomena Montserrat
Torra i Baraldès per proveir el lloc de treball d’interventora de l’Ajuntament de Solsona.
Vist que Montserrat Torra i Baraldès, en data d’avui ha pres possessió del càrrec.
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament de la Coma, amb registre d’entrada núm. 1138, de
data 12 d’abril de 2012, pel qual demana que l’Ajuntament de Solsona informi
favorablement l’acumulació de funcions de la Sra. Montse Torra i Baraldès, titular de la
plaça d’intervenció d’aquest ajuntament, amb la vacant de la secretaria intervenció de
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra,
Atès que existeix conformitat per part de Montserrat Torra i Baraldès,
Tenint en consideració el que disposa l’article 28 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya,
Vist el que disposa l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local,
A petició de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents
Acords
Primer. Informar favorablement la sol·licitud de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra referent a
la provisió de la vacant de secretaria intervenció de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
mitjançant l’acumulació d’aquesta plaça en la persona de Montserrat Torra i Baraldès,
funcionari amb habilitació nacional que ocupa el lloc d’ Intervenció de l’Ajuntament de
Solsona.
Segon. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra i a la Direcció General
per a l’Administració Local, per tal que autoritzi l’acumulació de les funcions esmentades en
la persona de Montserrat Torra i Baraldès.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors assistents a la sessió d’avui.

11.

Informes i resolucions

A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte a la
corporació dels decrets que van del 6/2012 al 16/2012 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
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Intervé en primer lloc Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, i dóna compte de la visita
realitzada a Solsona per un treballador social de la Cerdanya, interessat en el funcionament de
la UEC l’Afrau. Informa també del tancament de la primera taula de formació professional
d’aquest curs, amb dos nous cicles informatius a l’Escola Arrels.
La regidora delegada de Governació, M. Isabel Roca, dóna compte de l’homologació del Pla
Municipal d’Emergències per a Nevades de l’Ajuntament de Solsona per part de la comissió de
Protecció Civil de Catalunya, així com de la reunió duta a terme per la Junta Local de Seguretat.
Finalment, presenta la memòria de la Policia Local corresponent a l’exercici 2011.
Per la seva banda, Salvi Nofrarias, i pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, informa de les actuacions
següents:
-

pel que fa als treballs d’adequació de les restes arqueològiques del Palau Episcopal,
comenta que estan a punt de finalitzar-se;
quant a les obres d0urbanització del carrer de Mn. Serra i Vilaró, explica que ja s’ha
obert al trànsit.
en relació al projecte del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, informa que els propers
dies se signarà l’acta de replanteig, amb el començament immediat de les obres;
finalment, i pel que fa a la rampa d’accés al Casal de Cultura i Joventut, explica que ja
està finalitzada i que només roman pendent la col·locació d’una barana.

Continua encara el mateix regidor i, quant a l’àrea d’Hisenda, informa que l’Ajuntament de
Solsona ha pogut fer front a la totalitat de factures de l’exercici 2011 i conseqüentment no s’ha
tingut de presentar cap pla d’ajut al govern central.
Finalment, dóna compte dels acords adoptats ple de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès
celebrada el dia 6 de març de 2012.
Pren la paraula a continuació Lluís Xavier González i, en relació a la regidoria de Promoció
Econòmica i Turisme, informa de les actuacions següents:
-

projecte SolsonaCo
preparació de diferents paquets turístics de més d’un dia de durada
finalització de la proposta d’ajuts als empresaris privats per a la promoció d’ocupació

Quant a l’àrea d’Esports, el mateix Lluís Xavier González dóna compte dels punts següents:
-

s’ha reordenat els horaris dels treballadors del complex esportiu municipal i que
suposarà una gran reducció de les hores extres que es feien fins ara;
en aquests moments es treballa en la redacció d’un conveni que reguli la utilització del
rocòdrom municipal;
es treballa també en el concurs per a la contractació del personal de les piscines
municipals per al proper estiu;
anuncia possibles canvis en el format de la Nit de l’Esportista;
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-

fa temps que un grup de joves de Solsona demanen un skate park. Actualment s’està
treballant en la redacció d’un projecte per tal de valorar el cost de la construcció per
trobar vies de finançament.

En relació a Participació Ciutadana, explica que es continuen celebrant els “cafès amb
l’alcalde”, així com de l’acord al que s’ha arribat amb el portal WeDecide.cat, una plataforma
virtual per al procés participatiu del Pla Director de promoció econòmica..
Finalment, i quant a l’àrea de Comunicació, informa del concurs per a la contractació temporal
del substitut o substituta de la directora de la ràdio.
Per la seva banda, Sara Alarcon, dóna compte dels treballs de redacció de l’inventari de
camins.
Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, i en resposta a la qüestió plantejada al
darrer ple per la regidora Anna M. Viladrich, explica que s’intensificarà la neteja de contenidors.
Dóna compte també de la implantació, a partir del proper 23 d’abril, de la recollida d’oli
domèstic, en col·laboració amb Volem Feina, així com de la construcció d’una minideixalleria.
La mateixa regidora informa també del repartiment de papereres per cartró i per envasos entre
comerços i establiments. Explica també la contractació d’una empresa especialitzada en la
regulació de la població de coloms.
Finalment, comenta que el dia 2 d’abril es van iniciar les obres del tram 4 de la ribera.
Tot seguit, pren la paraula l’alcalde, David Rodríguez, i informa dels punts següents:
-

12.

modificació, per la Junta de Govern Local de 5 de març de 2012, de les bases
reguladores del fons d’Emergència Social de Solsona;
redacció de les bases del concurs per a la contractació de l’encarregat de la brigada
municipal;
retallada de les aportacions de la Generalitat de Catalunya a les llar d’infants;
venda del DVD de l’homenatge al Joan de la Rossa.

Precs i preguntes

Intervé en primer lloc Esteve Algué i demana com està el tema de la biomassa.
Respon l’alcalde i explica que aviat començaran les obres però l’escola no es beneficiarà del
servei fins al proper curs.
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Per la seva banda, Francesc Azorín, en relació a la barana de la rampa del Casal de la que ha
informat el regidor d’Urbanisme, demana per què s’ha tardat tant en demanar un pressupost, a
la qual cosa respon Salvi Nofrarias i explica que sí que s’havia demanat pressupost però que
no l’havien presentat.
El mateix Francesc Azorín demana si, en establir la direccionalitat del carrer de Mn. Serra i
Vilaró, s’ha tingut en compte algun estudi, qüestió a la qual respon en sentit afirmatiu M. Isabel
Roca.
En relació al solar delimitat pel carrer de la Verge de Fàtima, l’avinguda dels Països Catalans i la
carretera de Manresa, comenta que, tot i que el propietari l’hagi netejat, seria convenient el
tancament.
Finalment, demana que s’organitzi una visita a les obres de la nova biblioteca, a la qualcosa
l’alcalde comenta que ja s’organitzarà una visita per tots els regidors.
Intervé finalment Sílvia Torra i comenta que les actes de la Junta de Govern Local els arriben
molt tard.
L’alcalde contesta que procurarà enviar-les abans.

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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