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

10/2012
extraordinari
20 de desembre de 2012
de 21.00 a 22.20 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
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

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.

1.

Aprovació inicial del projecte de subministrament de mobiliari de la biblioteca comarcal 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:
“Un cop redactat pels serveis tècnics municipals el projecte de subministrament de mobiliari de
la biblioteca comarcal de Solsona, i essent necessari incoar l’expedient per a la seva aprovació.
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Vist l’informe emès per la secretària municipal sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir,
Examinada la documentació que l'acompanya l’expedient, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres subministrament de mobiliari de la biblioteca
comarcal de Solsona.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel període de trenta dies mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer. En cas de no presentar-se al·legacions dins el període d’informació al públic,
considerar l’acord d’aprovació elevat a definitiu sense necessitat d’adopció de cap altre acord.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que, la corresponent al mobiliari, és la darrera part de la
biblioteca.
Per la seva banda, Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme, explica que el projecte que
avui es du a la consideració del Ple està dividit en deu lots, amb un import final global
d’aproximadament 360.000,00 €.
El portaveu del grup municipal de CiU avança el vot favorable dels regidors d’aquest grup i
palesa que li dol que, de moment, no es pugui avançar en les obres d’aquest equipament.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.

2.

Aprovació inicial del projecte d’eixamplament, millora i urbanització d’un tram de la vorera de la
carretera de Manresa, a la corba de cal Sala

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Examinat el projecte d’eixamplament, millora i urbanització d’un tram de la vorera de la
carretera de Manresa, a la corba de cal Sala, que ha estat redactat per Jordi Ruiz i Guitart,
enginyer tècnic d’obres públiques, amb núm. de col·legiat 9.666.
Vist el que disposen els articles 70 i 87, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
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Vist el que disposa l’article 98 del Decret núm. 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Atès que el projecte redactat inclou les obres que en el decret 305/2006 es consideren com a
bàsiques i complementàries.
Atès que el projecte defineix obres bàsiques, caldrà que la seva tramitació es faci seguint
l’article 119.2 de la Llei d’urbanisme, amb informació pública prèvia d’un mes i simultània
audiència, si és necessària, dels organismes sectorials i de les companyies subministradores
afectades.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment el projecte d’eixamplament, millora i urbanització d’un tram de la vorera
de la carretera de Manresa, a la corba de cal Sala, que ha estat redactat per Jordi Ruiz i
Guitart, enginyer tècnic d’obres públiques, amb núm. de col·legiat 9.666.
2. Obrir un tràmit d'informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci inserit al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i a un dels periòdics de més circulació i simultània audiència,
si és necessària, dels organismes sectorials i de les companyies subministradores
afectades. Dins aquest període, l'expedient podrà ser examinat per qualsevol persona i
podran formular-s'hi les al·legacions que es creguin procedents.
3. Considerar l'acord d'aprovació inicial elevat a definitiu sense necessitat d'adopció de cap
altre acord, en el cas que no es presenti cap al·legació o reclamació en el termini
d'informació pública.”
Salvi Nofrarias, regidor d’Urbanisme, explica que es tracta d’un edifici que es troba en estat
ruïnós i que, d’acord amb el POUM, es troba en zona que s’ha de reservar, la qual cosa fa que
l’immoble no es pugui salvar.
Intervé a continuació l’alcalde i explica el finançament que s’ha previst per a l’execució del
projecte.
Pren la paraula a continuació Francesc Azorín i demana si hauria estat possible que la redacció
del projecte hagués anat a càrrec dels serveis tècnics municipals o s’hagués demanat a la
Diputació de Lleida, a la qual cosa respon Salvi Nofrarias explicant que el projecte havia de ser
redactat per un enginyer i que els serveis tècnics hi ha col·laborat.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.
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3.

Expedient de modificació de crèdit 2/2012

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a
baixes i altes de crèdits de personal.
Atès l’informe de Secretaria de data 12 de desembre sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data 12 de
desembre, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar.
De conformitat amb allò que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa, adopta per majoria el següent
Acord
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2012, en la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d’acord amb el detall
següent:
ALTES
161-21301
164-46500
170-22792
170-22795
170-22797
231-22699
231-46501
231-46510
324-44900
330-21204
338-22619
338-22639
338-48900
341-22103
920-21400
920-22103
920-22708
011-30000

Xarxa abastament d'aigua
Conveni CCS-Tanatori
Abocador-Consell Comarcal del Solsonès
Recollida comercial Fundació Volem Feina
Educació ambiental
Programes i activitats socials
Conveni CCS-SSAP
Polítiques d'igualtat
Subvenció Escola de Música
Teatre de Solsona
Festes, tradicions i actes culturals
Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
Convenis de Cultura
Combustible complex esportiu
Conservació i reparació de vehicles
Combustible dependències municipals
OAGRTL servei de recaptació
Interessos de préstecs
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18.000
7.600
4.000
5.000
3.600
27.000
2.000
12.100
62.000
24.000
58.000
8.000
16.000
7.000
4.200
13.000
36.000
12.000
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155-21000
155-22706
161-22100
170-22789
BAIXES
130-12002
151-13000
155-13000
155-13100
330-13000
330-13100
332-13000
333-13000
340-13000
340-13100
912-11000
920-13000
920-16000
330-22689
342-21207
011-33000
430-48903
491-48901
155-61900
011-91300
231-22786
330-22689

Conservació vies públiques
Treballs ser.
Energia elèctrica serv.abast. aigua
Servei rec. escombraries

TOTAL

10.000
19.500
20.000
20.000
389.000

Adm. gral. Seguretat i protecció civil
Urbanisme
Vies públiques
Vies públiques
Adm. gral. cultura
Adm. gral. cultura
Biblioteca
Museu
Esports
Esports
Personal eventual
Administració general
Seguretat Social
Joventut
Conservació i reparació complex esportiu
Interessos de préstecs
Empresa municipal de Turisme de Solsona
Solsona Mitjans SL
Inversió reposició infraestructures
Amortització de préstecs
cooperació
Obres de millora al cementiri
TOTAL

12.000
12.000
10.000
13.500
4.000
2.000
11.000
2.000
4.000
3.000
12.000
42.000
41.000
34.000
9.000
30.000
5.000
16.000
50.000
23.500
6.000
47.000
389.000

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre-les.”
L’alcalde explica breument els motius pels quals es proposa la modificació de crèdit.
David Manzano, regidor del grup municipal de CiU, comenta que els regidors d’aquest grup hi
votaran favorablement, alhora que comenta que, al seu moment, es va afirmar que el
conveni/contracte relatiu a la recollida de residus es renegociaria a la baixa.
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Respon l’alcalde a la darrera intervenció de David Manzano i explica que, tot i que el
conveni/contracte esmentat s’hagi renegociat a la baixa, cal tenir en compte l’existència de
factures d’anualitats anteriors.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.

4.

Aprovació dels pressupostos generals i plantilla de personal per a l’exercici 2013

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
La interventora i la secretaria de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren
a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
La Comissió Informativa hi ha dictaminat favorablement.
Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i
els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i
empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Per tant, s’acorda:
1. Aprovar el límit de despesa no financera consolidada computable per al pressupost de
2013 fixant-lo, d’acord amb la LOEPSF en 7.538.967,82 euros.
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2. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013, el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el
següent:

Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.6
Cap.7
Cap.9

Ingressos
Impostos directes
Impostos indirecte
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Venda d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

Ajuntament
FPMEMS
Consolidat
3.250.400 €
3.250.400
40.000 €
40.000
1.666.400 €
210.000 €
1.876.400
2.133.855 €
199.000 €
2.135.855
18.900 €
18.900
20.000 €
20.000
385.000 €
385.000
265.000 €
265.000

Total pressupost d'ingressos

cap.1
cap.2
cap.3
cap.4
cap.6
cap.9

Despeses
Remuneracions del personal
Despeses en béns corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

7.779.555 €

409.000 €

7.991.555

Ajuntament
FPMEMS
Consolidat
2.501.582 €
403.300 €
2.904.882
3.275.195 €
5.700 €
3.280.895
66.000 €
66.000
555.750 €
358.750
812.500 €
812.500
568.528 €
568.528

Total pressupost de despeses

7.779.555 €

409.000 €

7.991.555

3 Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
1. PERSONAL FUNCIONARI
Denominació de la plaça
Secretari

Escala
H. Nacional

Interventor

H. Nacional

Subescala
Secretaria
Intervenciótresoreria

Classe

Categoria

Caporal policia local

Adm. Especial Serveis especials

Policia local

escala
bàsica:
caporal

Agents de policia local

Adm. Especial Serveis especials

Policia local

escala
bàsica: agent
Total

7

Grup Places Vacants
A1
1
1
A1

1

0

C2

1

0

C2

9

2

12

3
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2. PERSONAL LABORAL
Denominació de la plaça
Coordinador General
Tècnic superior arquitecte
Tècnic superior arquitecte TP
Responsable de comunicació i protocol
Tècnic superior economista
Directora ràdio municipal
Tècnic mitjà Hisenda
Tècnic mitjà aparellador
Responsable de RRHH
Tècnic de cultura
Bibliotecari
Tècnic de comerç i promoció econòmica
Dinamitzadora Prom. Turística
Delineants
Tècnic esports
Administratius OAC
Administratius
Administratius
Tècnic/a comercial ràdio
Aux. Adm. biblioteca
Aux. Adm. biblioteca
Oficial serveis funeraris
Encarregat Sala Polivalent
Encarregat Teatre
Encarregat cementiri
Encarregat Brigada
Encarregat serveis aigües
Oficial 1a. Casa de cultura
Oficial 1a. Aigües
Oficials 2a.
Peons
Vigilants esportius
Vigilants esportius
Vigilants museu
Vigilants museu
Conserge Setelsis

Categoria (sc)
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Delineants
Oficial 1a. Administratiu
Oficial 2a. Administratiu
Oficial 1a. Administratiu
Oficial 2a. Administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Oficial serveis funeraris
Encarregat
Encarregat
Encarregat
Encarregat
Encarregat
Oficial 1a. Personal oficis
Oficial 1a. Personal oficis
Oficial 2a. Personal oficis
Peó personal oficis
Vigilants
Vigilants
Vigilants museu
Vigilants museu
Ordenances
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grup
(sc)
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E

grup
(EBEP) Places Vacants
A1
1
0
A1
1
1
A1
1
0
A1
1
0
A1
1
0
A1
1
0
A2
1
0
A2
1
1
A2
1
0
A2
1
0
A2
1
1
A2
1
1
A2
1
1
C1
3
1
C1
1
0
C1
2
0
C1
2
0
C1
5
1
C1
1
1
C2
1
1
C2
1
0
C2
2
1
C2
1
1
C2
1
0
C2
1
0
C2
1
0
C2
1
0
C2
1
1
C2
1
1
C2
11
3
AP
3
2
AP
3
0
AP
2
2
AP
2
1
AP
1
1
AP
1
0

Dedicaci
ó
TC
TC
TP
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TP
TC
TC
TC
TC
TP
TC
TC
TC
TP
TC
TP
TC
TP
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TP
TC
TP
TC
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Total

61

22

3. PERSONAL EVENTUAL
grup
(sc)

Denominació de la plaça

Categoria (sc)

Secretaria particular de l'alcalde

Oficial 1a. Administratiu

Tipus de personal
Personal funcionari
Personal Laboral
Personal Eventual

C

grup
(EBEP) Places Vacants
C1

1

0

Total

1

0

Dedicaci
ó
TC

Places Vacants
12
3
61
22
1
0

Total

74

25

FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL, ESCOLA DE MÚSICA DE SOLSONA
1. PERSONAL LABORAL
Denominació de la plaça
Director
Secretari acadèmic
Professors grau superior
Professors grau mitjà
Administratius

Categoria (sc)
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau superior
Tècnic grau mitjà
Administratiu

grup
grup (EBEP
(sc)
)
Places Vacants
A
A1
1
0
A
A1
1
0
A
A1
12
0
B
A2
9
0
C
C1
1
0
Total

24

Dedicació
TP
TP a extingir
TP
TP
TP

0

4 Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5 Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6 L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.”
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Pren la paraula en primer lloc l’alcalde i exposa que, donades les circumstàncies actuals, els
que avui es presenten al Ple són uns pressupostos molt dignes, tot i que no siguin els
pressupostos que al grup de govern els hauria complagut presentar.
Afegeix també que l’increment global dels mateixos és fictici, tant pel fet que incorporen els
pressupostos de les dues societats municipals que s’han dissolt, com pel fet que hi ha partides
que queden desvirtuades pel fet que, en endavant, es pretén pagar a trenta dies.
Com a fet remarcable d’aquests pressupostos, l’alcalde assenyala que assumeixen despeses
que, fins ara, assumien d’altres administracions. Pel que a la concreció de les diferents partides,
detalla la reducció de la quantitat prevista per a àrees com cultura i comunicació, així com
d’acció social; en aquest darrer cas, però, especifica que la reducció ve donada per la
minoració de les aportacions d’altres administracions. Com a exemple de les àrees que veuen
incrementada la seva partida assenyala la de Promoció Econòmica.
Quant a la partida d’inversions, l’alcalde destaca el fet que es redueix lleument i que les
inversions que es preveu realitzat responen bàsicament a motius d’urgència.
Tot seguit, Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Hisenda, explica que el pressupost consolidat de
l’Ajuntament de Solsona per a l’exercici 2013 ascendeix a 7,9 milions d’euros, xifra que inclou
el pressupost de l’escola de música i el de les societats municipals que s’ha liquidat (Societat
Municipal de Promoció turística de Solsona SL i Solsona Mitjans SL).
El regidor delegat d’Hisenda destaca que la partida d’inversions ascendeix a 812.500 euros,
import lleugerament inferior a l’exercici anterior i que contempla les inversions que tot seguit es
detallen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pla d’acció d’energia sostenible PAES ...................................... 10.000 euros
Corba de Cal Sala........................................................................ 89.000 euros
Material informàtic serveis tècnics .............................................. 15.000 euros
Nínxols i columbaris .................................................................. 120.000 euros
Desaigües casal Cívic.................................................................. 30.000 euros
Enllumenat ................................................................................... 50.000 euros
Aparcament Sala Polivalent ........................................................ 10.000 euros
Projecte RLT................................................................................. 20.000 euros
Compra camió ............................................................................. 23.000 euros
Camí font de la Mina a Cal Robert.............................................. 15.000 euros
Biblioteca.................................................................................... 360.000 euros
Millora instal·lació Font Caldes ................................................... 30.500 euros

A continuació, David Manzano exposa que els regidors del grup municipal de CiU, votaran en
contra de la propost6a de pressupostos presentada per l’equip de govern, vota que
s’argumenta, afegeix, en el fet que no hi ha reducció de la despesa corrent, que no contemplen
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bases d’execució i en què no s’ha convidat els regidors d’aquest grup a participar en la seva
elaboració.
El mateix David Manzano formula les qüestions i comentaris següents:
− pel que fa a la partida de medi ambient, demana per quins motius la previsió de despesa
amb Oró Vila aquest any s’havia reduït i per a l’exercici 2013 s’incrementa;
Respon Salvi Nofrarias i explica que aquest augment ve donat per la previsió de recuperar
factures i pagaments endarrerits.
− quant als efectius de la Policia Local, palesa el seu acord amb el fet que n o s’incrementi la
plantilla;
− en relació a la partida de despesa energètica, demana com està l’estudi de les instal·lacions
municipals que es va anunciar que es feia;
Respon la regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, i explica que s’hi està treballant.
David Rodríguez, l’alcalde, en resposta a l’exposició de David Manzano per argumentar el seu
vot en contra, explica que, pel que fa a la participació en l’elaboració dels pressupostos, “estem
lligats de mans i peus”; quant a les bases d’execució, demana disculpes per no haver-les
tramès amb la resta de la documentació del Ple; i, quant a la reducció de la despesa corrent,
palesa el seu desacord amb l’afirmació feta, atès que es pretén reduir els terminis de
pagament.
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 vuit vots a favor i cinc
en contra dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà (CiU), David
Manzano i Soler (CiU), Sílvia Torra i Vila (CiU) i Juan Campus i García (CIU).

5.

Aprovació de la revisió del Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública concurrència:
Festa del Carnaval 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 s’ha redactat el Manual d’actuació per emergències en àrees de pública
concurrència per la festa del carnaval.
Es proposa al Ple d’adopció dels acords següents:
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1. Aprovar inicialment el Manual d’actuació per emergències en àrees de pública
concurrència per la festa del carnaval.
2. Exposar l’expedient al tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant edicte
inserit al BOP de la província de Lleida i al taulell d’anunci de l’Ajuntament de Solsona.”
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, exposa els principals elements previstos al
Manual, des de l’avaluació dels riscos fins a la definició dels grups actuants en cas
d’emergència.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.

6.

Moció de suport als treballadors de l’empresa Tradema

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que
es transcriu a continuació:
“Atès que durant 45 anys, l’economia de Solsona i el Solsonès ha anat indestriablement
unida a la fàbrica de taulers conglomerats Tradema, primera font de creació d’ocupació en
el sector industrial de la comarca.
Atès que, inicialment propietat del grup Tafisa, Tradema va implantar-se a Solsona gràcies a
la determinació de l’Ajuntament de la ciutat i de deu consistoris més de la comarca i,
mitjançant aportacions econòmiques de diversos veïns, la planta va poder iniciar la seva
activitat.
Atès que el passat 4 de desembre, Sonae, l’empresa multinacional portuguesa que a
principi dels anys 90 va adquirir Tafisa, va comunicar oficialment el tancament de la factoria
solsonina després d’encadenar diversos ERO els últims anys. Amb aquest anunci, Tradema,
vinculada directament als avatars del sector immobiliari, se suma a la significativa llista
d’indústries clausurades a Solsona. La factoria fustaire, els seus 142 llocs de treball directes
i els més de 160 d’indirectes, esdevenen noves víctimes de la crisi econòmica, social i
financera atiada per l’esclat de la bombolla immobiliària, que està destruint en gran mesura
el dèbil teixit industrial de les nostres contrades.
Vist que els treballadors i treballadores de Tradema i els seus representants feia mesos que
eren conscients dels nefasts plans de Sonae, motiu pel qual, juntament amb l’Ajuntament
de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, es va donar trasllat de les seves
preocupacions a la Generalitat de Catalunya. Durant diverses setmanes, i a través del
Departament d’Empresa i Ocupació, s’ha lluitat fins al darrer alè per tal de convèncer la
direcció de la viabilitat de la nostra planta i mantenir-hi l’activitat. No obstant això, tots els
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esforços han estat en va i la resolució provinent de Portugal ha estat lamentablement la que
tots coneixem.
Atès que l’Ajuntament de Solsona està convençut de la viabilitat econòmica de la fàbrica
Tradema de Solsona. Amb tot, estem exposats a aquestes determinacions fins que no ens
dotem a nivell legislatiu d’una normativa per aturar les decisions impositives de les grans
multinacionals no arrelades al territori.
Tot i que la fatal decisió està presa, consumada amb la presentació de l’expedient de
regulació d’ocupació d’extinció el passat 17 de gener, no ens resignem. És obligació
d’aquest Ajuntament continuar defensant la plantilla de Tradema i lluitar per un treball digne
i de qualitat a la nostra ciutat.
Vist que el tancament d’aquesta indústria comportarà un augment de les xifres de l’atur a
Solsona i rodalies superior al 25%, un daltabaix inassumible per a la nostra economia, tenint
en compte que partim d’un context en què la desocupació arriba ja al 17%, del qual es
ressentiran nombrosos negocis locals. De fet, és imprevisible l’afectació real que acabarà
comportant els propers mesos.
Atès que és innegable la rellevància cabdal que ha tingut Tradema, durant més de quatre
dècades, com a primera factoria en una comarca prepirinenca amb una extensa massa
forestal –ocupa el 78% de la superfície del Solsonès, prop de 78.000 hectàrees–. El
cessament de la seva activitat en una zona amb aquestes característiques exigeix la
implicació de les administracions públiques en tots els nivells per garantir el seu
manteniment i, així, l’equilibri socioeconòmic del territori.
Però, a més, la importància estratègica d’aquesta fàbrica depassa àmpliament l’abast que
afecta la plantilla de treballadors de la planta, altres activitats econòmiques de la comarca i
el conjunt de la societat solsonina: el seu tancament no és un afer local o comarcal, sinó
d’àmbit territorial i nacional. Al nostre país la massa forestal incrementa any rere any, i la
pèrdua d’una indústria que fins ara ha consumit el subproducte de la fusta posarà en perill
la viabilitat d’altres activitats del sector.
Per tots aquests motius, els grups municipals de l’Ajuntament de Solsona proposen al Ple
de la corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Sol·licitar, una vegada més, a la direcció de Sonae que reconsideri la seva decisió,
tenint en compte els beneficis que ha generat fins ara la planta de Solsona per a tot el grup i
la implicació del territori per fer possible la seva activitat des dels inicis de la factoria.
Segon. Demanar la màxima implicació tant del sector públic com del privat i del conjunt de
la societat. Cal unir sinergies i treballar conjuntament en la mateixa direcció; necessitem el
suport d’entitats i associacions per trobar idees i finançament per tirar endavant el complicat
repte de reconstruir el teixit industrial de Solsona i del Solsonès.
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Tercer. Trametre còpia d’aquest acord als ajuntaments del Solsonès i Cardona i al Consell
Comarcal del Solsonès i demanar-los l’aprovació de mocions similars.
Quart. Fer arribar aquesta moció al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, al conjunt de grups polítics del Parlament de Catalunya, així com a Sonae.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.

7.

Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que
es transcriu a continuació:
“El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer
recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un
projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió
lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un
ampli suport social i polític a Catalunya.
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha
resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi
a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós
amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular,
de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys,
respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en
perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de
l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització
de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la
igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent
en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per al
no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma autònoma
puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana
justifica la necessitat de la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti
aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per mantenir un model educatiu que
respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya.
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Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals de l’Ajuntament de Solsona
proposen l’adopció dels següents acords:
Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Solsona a la reforma de la llei d’educació del
govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model
d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.
Segon. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema
d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut,
i que té un extens consens social i polític a Catalunya.
Tercer. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i
declarar-lo persona non-grata al municipi de Solsona, i demanar la retirada immediata de
l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació.
Quart. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les
ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer
una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del
teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.
Cinqué. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte i a somescola.cat.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.

8.

Moció contra l’activitat de “fracking” al Solsonès

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que
es transcriu a continuació:
“Mitjançant anunci, publicat en el DOGC núm. 6221, de data 27-09-2012 es va obrir el
termini per a presentar oposicions per part d’aquells que es considerin perjudicats per la
sol·licitud de permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenat Darwin, de 89683 ha,
formulada per l’empresa Montero Energy Corporation,SL d'afectació pel territori de la
Segarra i altres comarques veïnes, entre les quals el Solsonès.
Que, atès que ni el Consell Comarcal ni els Ajuntaments del Solsonès afectats no han estat
informats d'aquesta mesura i, atès que ja s'ha exhaurit el termini de presentació
d'al·legacions, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Solsona
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Exposem
Primer. Manca d’informació als afectats i participació de la societat civil
Davant de qualsevol proposta d’afectació que condicioni el territori i la vida dels què hi
habiten, prèvia a la seva aprovació, s’ha d’assegurar un correcte procés d’informació
pública a tots els possibles afectats: municipis, propietaris de finques dins d’una distància
raonable i consensuada i també els limítrofs, empreses i activitats econòmiques (turisme,
agricultura, indústria...) existents o futures. Per a cercar el consens social necessari, la major
protecció ambiental i el respecte pels ciutadans i ciutadanes del Solsonès, així com el seu
medi ambient i paisatge, és necessari que es faciliti també la participació de les entitats
cíviques d’àmbit comarcal que són especialment sensibles a aquests aspectes.
La seva opinió ha de tenir una incidència substancial en el procés de concessió o
denegació de les autoritzacions per part de les autoritats competents. Cal tenir molt en
compte les persones, la seva opinió envers la possible construcció d’una instal·lació i la
implicació que l’activitat té en elles. Com bona part dels països moderns europeus ja fa
dècades que consideren obvi, l’enorme transcendència i impacte d’aquestes activitats fa del
tot imprescindible la participació en la presa de decisions sobre temes de desenvolupament
territorial de la societat de l’àmbit local on s’han de dur a terme les activitats proposades i en
el qual, en darrer terme, han de repercutir les conseqüències negatives d’aquesta activitat.
En aquest sentit, apuntar que la Convenció d’Aarhus sobre l’accés a la informació, la
participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en afers ambientals
(1998, firmada per Espanya el 25 de juny de 1998 i ratificada el 29 de desembre de 2004)
relacionà els drets ambientals i els drets humans, establint que el desenvolupament
sostenible sols es pot assolir mitjançant la participació de tots els agents socials. Aquesta
participació de la societat local ha d’anar molt més enllà de la simple presentació
d’al·legacions. De fet, aquesta participació s’ha de produir amb antelació a aquest punt del
procés, especialment en casos de tant impacte com el que ens ocupa, cosa que aquí no
s’ha produït.
A més, aquest projecte xoca diametralment amb el Pacte de compromís dels Alcaldes pel
foment d’una Energia sostenible local, (ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Solsona el 29 de
novembre de 2012), el qual respon a una ambiciosa iniciativa de la Comissió Europea
adreçada als municipis i els seus ciutadans per a prendre la iniciativa contra l’escalfament
global. Aquest PAES persegueix la incorporació de les entitats locals en la lluita per la
reducció de les emissions del CO2 i l’actuació d’acord amb els objectius d’eficiència
energètica i la promoció de les energies renovables com la fotovoltaica, la mini eòlica, la
mini hidràulica i les centrals de barri de biomassa, iniciativa absolutament incompatible amb
els objectius i els precedents del sol·licitant i la seva matriu R2 Energy, així com de la seva
empresa vinculada, Halliburton.
Val a dir que es considera que la tramitació de la sol·licitud de permís d'investigació vulnera
el dret a la informació i participació en assumptes públics, a les autoritats públiques locals i
a la ciutadania. No s'inclou en el citat anunci en què consisteix el permís d'investigació.
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S'esmenta l'oportunitat de formular oposició per part dels qui es considerin perjudicats en
els seus drets i no obstant això no es donen a conèixer les implicacions que aquest permís
suposen sobre el dret de les persones. Els articles 23 i 48 de la Constitució Espanyola
estableixen el dret de la ciutadania a la participació en els assumptes públics, de forma
directa o per mitjà dels seus representants. En aquest sentit, ni la ciutadania ni els
Ajuntaments han rebut informació directa sobre el referit expedient que afecta directament al
seu territori, desconeixent tant els municipis com les poblacions les implicacions i abast
d'aquest anunci. Aquesta omissió fa que l'Administració Local es vegi impossibilitada en el
compliment de la seva obligació d'informar a la població sobre les activitats projectades al
seu territori i que poden tenir implicacions ambientals i potencials riscos per a la seva salut.
Segon. Impactes sobre la biosfera i la salut humana i animal
Tal i com es pot consultar a l’estudi de les Repercussions de l’extracció de gas i petroli
sobre el medi ambient i la salut humana, elaborat per la DG de Polítiques Interiors del
Parlament
Europeu
al
juny
de
2011
(http://www.europarl.europa.eu/committees/es/studiesdownload.html?languageDocument=
ES&file=66719) la tècnica de Fracturació Hidràulica, combinada amb la perforació
horitzontal a grans profunditats, és una tècnica agressiva (usada sovint per explotar les
últimes reserves de gas natural) que esdevé excessivament complexa, costosa i gens
rendible, a banda de provocar gravíssimes conseqüències sobre el medi ambient, les gents
i les reserves d'aigua dolça: emissió de contaminants a l'atmosfera, contaminació de les
aigües subterrànies a causa de cabals de fluids o gasos provocats per fuites o abocaments,
fugides de líquids de fracturació i descàrregues no controlades d'aigües residuals, així com
la utilització de més 600 productes químics per alliberar el gas natural.
Entre les conclusions de dit document, trobem que la tecnologia per a l'explotació del gas
d'esquist presenta característiques que tenen repercussions mediambientals inevitables i un
alt risc si la tecnologia no s'utilitza correctament, però també presenten un alt risc de causar
danys mediambientals i amenaces per a la salut humana fins i tot si s'empren de forma
adequada, més quan el risc que ocorri un accident augmenta en incrementar-se les
pressions econòmiques i la necessitat d'accelerar l'explotació. En una època en la qual la
sostenibilitat és la clau per a les operacions futures, cal preguntar-se si ha de permetre's la
injecció de productes químics tòxics en el subsòl, o si ha de prohibir-se aquesta pràctica ja
que limitaria o exclouria qualsevol ús posterior de les capes contaminades (per exemple,
amb finalitats geotèrmiques) i els seus efectes a llarg termini no s'han investigat.
Cap també el risc que hi hagi contaminació d'aigües subterrànies. També pot tenir afectació
en la seguretat alimentària: Els animals criats per produir aliments i productes làctics i carnis
per a consum humà (activitat especialment rellevant i difosa en el nostre àmbit territorial
ponentí) poden absorbir les substàncies químiques emprades en els processos extractius i
fer-les aparèixer en els productes fets a partir d'aquests animals. A hores d’ara es necessiten
urgentment investigacions en aquest camp per mantenir un nivell adequat de seguretat
alimentària al nostre país. Sense aquesta informació, contaminants en l'aigua, sòl i aire
procedents de les perforacions podrien fàcilment contaminar productes alimentaris fets a
partir d'aquests animals, comprometent així la seguretat del subministrament alimentari. Les
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vies de transmissió no només es cenyirien a l’aigua, sinó també a l’aire, la pol·lució del qual
afecta la salut respiratòria i cardiovascular i, fins i tot, la presència de carcinògens coneguts
per ser el resultat d’operacions d'exploració, perforació, flamarades dels pous i compressió.
Val a dir, igualment, que determinats estudis indiquen una greu afectació per enverinament
o pèrdua de fertilitat als animals de granja propers als pous.
Tercer. Països del nostre entorn han prohibit aquestes pràctiques
Cal tenir en compte que països propers al nostre han prohibit aquestes pràctiques, com ara
França, que a través d'un acord de l'Assemblea de França de maig de 2011, ha prohibit la
pràctica del fracking, la "Interdiction de la fracturation hydraulique". També ho han prohibit
Alemanya, Bulgària i Holanda. A Anglaterra han aturat totes les explotacions amb aquest
mètode perquè ha hagut proliferació de moviments sísmics en la zona i estan pendents
d'obtenir els resultats de les investigacions que en aquest sentit s'estan fent.
Per tot això,
Acordem
1. Sol·licitar a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya:
1.1. Que es consideri als Ajuntaments i al Consell Comarcal del Solsonès com a part
interessada a tots els efectes i se’ns informi de totes les incidències, resolucions i
tràmits corresponents.
1.2. Que es tinguin en consideració els motius anteriorment exposats.
1.3. Que s’acordi la denegació dels permisos d’investigació d’hidrocarburs sol·licitats.
1.4. Que s’obri un procés d’informació i participació pública respecte les afectacions
socials, econòmiques, sanitàries, alimentàries, paisatgístiques i ambientals del
projecte.
2. Trametre còpia d’aquest acord, al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, al Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i als Grups Polítics
del Parlament de Catalunya.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat del regidors.

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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