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

3/2013
ordinari
21 de març de 2013
de 21.00 a 21.45 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 Alarcòn 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 Baraldès, Interventora
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.

1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a les actes
de les sessions dels dies 31 de gener de 2013 i 21 de febrer de 2013 que són les que es
presenten a la consideració del Ple.
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Intervé en primer lloc la regidora Judit Cardona i, en relació a l’acta del dia 31 de gener de
2013, pel que fa al punt 6è, comenta que on diu ”conveni SIG AREE”, cal que hi digui “conveni
SIG RAEE”.
Per la seva banda, David Rodríguez, l’alcalde, comenta que hi ha un error al penúltim paràgraf
del segon punt de l’ordre del dia, de forma que on diu “per primera vegada”, cal que hi digui
“com l’any passat”.
Acceptades les esmenes formulades, aquestes són incorporades a l’acta del dia 31 de gener
de 2013 i les dues actes que es duen a la consideració del ple d’avui són aprovades per la
unanimitat dels assistents.

2.

Aprovació del Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública concurrència: Fira de Sant
Isidre

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“Atès que s’ha redactat el Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública
concurrència per a la Fira de Sant Isidre.
Es proposa al Ple d’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment el Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública
concurrència per a la Fira de Sant Isidre.
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, comenta els trets principals del manual
d’actuació i explica que, prèviament, ha estat informat per la Direcció General de Protecció Civil
de la Generalitat de Catalunya. Una vegada hagi estat aprovat definitivament, afegeix, es
trametrà a la mateixa Direcció General per a la seva homologació.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.
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3.

Adhesió al conveni de la federació de Municipis de Catalunya per a la creació d’un fons social
d’habitatges a Solsona

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“El dia 17 de gener de 2013 els Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector i el sector Bancari
representat per 33 entitats creditícies signaren el conveni per a la creació d’un Fons Social
d’Habitatges.
Atès que l’ esmentat conveni queda obert a què puguin adherir-se més entitats i a ampliar se el nombre d’habitatges.
Atès que el fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge
amb posterioritat a l’1 de gener de 2008 i que es troben en les situacions de vulnerabilitat i
de risc social que s’assenyalen al conveni, i que no són altres que les previstes al RD Llei
27/2012, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Solsona al conveni signat el dia 17 de gener de 2013
entre els Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector i el sector Bancari representat per a la
creació d’un Fons Social d’Habitatges”
A continuació l’alcalde comenta que el conveni dóna compliment a la DA del Reial decret
Llei 27/2012, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, que
establia que s’hauria de promoure un fons social d’habitatge de les entitats de crèdit.
El conveni l’han signat 33 entitats creditícies i inclou 5.891 habitatges. El fons s’adreça a
les famílies que han estat desallotjades del seu habitatge amb posterioritat a l’1 de gener de
2008 i no dóna solució a aquelles persones que han estat desnonades per l’impagament
d’un lloguer, o als casos en què un tercer que no sigui el banc es queda amb la casa. Amb
tot, encara que el conveni presenti mancances i pugui generar falses expectatives, la
Federació de Municipis de Catalunya recomana als seus socis que s’hi adhereixin, ja que
els ens locals han d’aprofitar totes les mesures que es posin al seu abast per pal·liar el
drama social dels desnonaments.
Les entitats interessades han de comprovar que les entitats creditícies dels seu terme
municipal estiguin adherides i si tenen pisos disponibles. L’alcalde afegeix que, a dia d’avui,
no hi ha cap habitatge de Solsona a la borsa, però en un futur potser sí.
Tot seguit es procedeix a la votació i, per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta
que s’ha presentat a la consideració del Ple.
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4.

Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdit

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Atès que s’ha iniciat l’expedient per aprovar i comptabilitat el reconeixement extrajudicial
de crèdits.
Tenint en consideració el que disposen els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes Locals.
Tenint en consideració els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Real decret 500/1990, de 20 d’abril,
que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 277.346,56 euros. El
detall individualitzat figura a l’expedient d’aquest acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdit.”
Pren la paraula l’alcalde i explica que la relació de factures que passen d’un exercici a un
altre ha de ser aprovada pel Ple. Afegeix també que l’ import d’aquestes factures s’ha reduït
respecte els anys anteriors i que, en tot cas, es tracta de factures que s’han presentat a
finals d’any.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és
aprovada per la unanimitat dels regidors.

5.

Informe de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 (decret de l’Alcaldia núm. 38/2013)

Tot seguit el regidor delegat d’Hisenda, Salvi Nofrarias, dóna compte del decret de l’Alcaldia
núm. 38/2013, que diu així:
“Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
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a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: ..............................7.452.222,00 ................8.115.748,00
Modificacions de despeses: ....................................2.735.620,02 ................2.735.620,02
Pressupost definitiu de despeses: .........................10.187.842,02 ..............10.851.368,02
Despeses autoritzades: ...........................................8.384.455,28 ................8.918.510,29
Despeses compromeses: ........................................8.384.455,28 ................8.918.510,29
Obligacions reconegudes: .......................................7.904.438,63 ................7.904.438,63
Despeses ordenades: ..............................................7.211.615,62 ...................745.670,63
Pagaments realitzats: ...............................................7.211.615,62 ................7.745.670,63
Obligacions pendents de pagament: .........................692.823,01 ...................692.823,01
b. Exercicis tancats
Obligacions pendents pag a inici de l’exercici: ..........806.365,14 .....................06.365,14
Baixes: .........................................................................- 52.851,72 ................... -52.851,72
Pagaments realitzats: ..................................................753.513,42 ...................753.513,42
Obligacions pendents de pag a fi de l’exercici: .............8.583,04 .......................8.583,04
_____________________________________________________________________________
Total creditors pendents pagament:...........................701.406,05 ...................701.406,05
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: ................................7.452.222,00 ................8.115.748,00
Modificacions d’ingressos: ......................................2.735.620,02 ................2.735.620,02
Pressupost definitiu d’ingressos: ...........................10.187.842,02 ..............10.851.368,02
Drets reconeguts: .....................................................8.409.838,52 ................8.948.287,07
Drets anul·lats:.............................................................159.262,12 ...................160.022,70
Recaptació neta:.......................................................7.272.146,33 ................7.809.834,30
Drets pendents de cobrament: ...................................978.430,07 ...................978.430,07
b. Exercicis tancats
Drets pendents cobrament a l’inici de l’exercici:.....1.509.019,07 ................1.512.019,07
Baixes: .......................................................................- 294.164,59 ................ - 294.164,59
Recaptació:..................................................................906.619,60 ...................906.619,60
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: .....308.234,88 ...................311.234,88
_____________________________________________________________________________
Total deutors pendents cobrament:.........................1.286.664,95 ................1.289.664,95
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets ..........................................8.250.576,40 ................8.788,264,37
– Obligacions reconegudes netes ..........................7.904.438,63 ................8.438.493,64
______________________________________________________________________________
Resultat pressupostari:................................................346.137,77 ...................349.770,73
– Desviacions positives de finançament........ ............- 48.834,61 .................. - 48.834,61
+ Desviacions negatives de finançament....... ...........820.851,35 ...................820.851,35
+ Despeses fin. romanents líquid tresoreria
+ Resultat d’operacions comercials
______________________________________________________________________________
Resultat pressupostari ajustat ..................................1.118.154,51 ................1.121.787,47
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 1.015.975,90 €.
− Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
− Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
S’incorporarà al pressupost 2013 el romanent de crèdit corresponent a les obres que es
detallen a continuació:
155.61900
330.63200
330.63200

Carrer CEIP El Vinyet.................................. 387.168,44.............. 387.168,44
Biblioteca .................................................... 557.417,46
Cal Metge Solé ............................................. 71.390,00.............. 628.807,46

Per tant el romanent de crèdit a incorporar al pressupost 2013 de la partida 155.61900 puja
la quantitat total de 387.168,44 € i de la partida 330.63200 puja la quantitat total de
628.807,46 € que es financen amb transferències de capital del PUOSC, Incasòl i del Pla de
Barris.
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ Fons líquids a tresoreria a final d’exercici........................ 566.052,87.............. 584.217,53
+ Deutors pendents cobrament final exercici .................. 1.275.270,96........... 1.277.873,25
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs .............. 978.430,07.............. 978.430,07
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ..... 308.234,88.............. 308.234,88
+ D’altres operacions no pressupostàries .......................... - 11.393,99................ - 8.791,70
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva. .................. 0,00......................... 0,00
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– Creditors pendents pagament final exercici .................... 780.476,02.............. 789.060,35
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent ............. 692.823,01.............. 692.823,01
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ....... 8.583,04.................. 8.583,04
+ D’altres operacions no pressupostàries ............................ 79.069,97................ 87.654,30
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva................ .. 0,00......................... 0,00
_________________________________________________________________________________
Romanent de tresoreria total:............................................ 1.060.847,81........... 1.073.030,43
– Saldo de dubtós cobrament.............................................. 106.265,55.............. 106.265,55
– Excés de finançament afectat ............................................. 79.136,33................ 79.136,33
_________________________________________________________________________________
Romanent tresoreria per despeses grals: ........................... 875.445,93.............. 887.628,55
2. D’acord amb l’article 191.2 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, i l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la
regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es
preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en
106.265,55 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva
com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de
Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3) - Pressupost d’ingressos
− Exercici actual..........................................................5% estimacions de cobrabilitat dubtosa
− 1r any immediatament anterior .............................15% estimacions de cobrabilitat dubtosa
− 2n any ....................................................................40% estimacions de cobrabilitat dubtosa
− 3r any .....................................................................80% estimacions de cobrabilitat dubtosa
− 4t any i següents..................................................100% estimacions de cobrabilitat dubtosa
3. No s’han considerat ingressos afectats de l’exercici 2012, s’ha aplicat el criteri de caixa.
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de
324.547,89 euros.
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5. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa per
import de 95.221,94 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la
liquidació de l’exercici 2011 era de 7.325.614,07 euros i la despesa total computable de la
liquidació de l’exercici 2012 ha estat de 7.230.392,13 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de
69,90 %, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic
7. Pel cas que la liquidació del pressupost generi un superàvit aquest es destinarà, de
conformitat a l’art. 32 de la LLOEPiSF, a reduir endeutament net en la quantitat.
8. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
− Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre.
− El resultat pressupostari de l’exercici.
− Els romanents de crèdit.
− El romanent de tresoreria.
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LLOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
a un any.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, resolc:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, que en termes consolidats figura
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6.

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 8/2013 al 46/2013 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Intervé en primer lloc Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, i dóna compte de la reunió
de la taula de formació professional que es va celebrar el dia 15 de març i de la propera
participació a la Fira de l’Estudiant que es farà el proper mes d’abril a Manresa.
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, informa de l’edició de més rellotges de
control horari i de la celebració a Solsona, el proper dia 4 d’abril, del Dia de les Esquadres, amb
la participació del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Finalment, entrega als
portaveus dels grups municipals una còpia de la memòria anual de la Policia Local
corresponent a l’any 2012.
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A continuació, pren la paraula la regidora delegada d’Acció Social, Maria Tripiana, i dóna
compte del desenvolupament del concurs dels Menutenigmes i de l’emissió el proper dia 30
per TV3 d’un reportatge sobre la campanya “Quedem a la una”. Pel que fa a l’àrea de joventut,
informa de les activitats previstes per a aquest any 2013 i d’una web d’habitatges.
Continua encara amb la paraula Maria Tripiana i, pel que fa a Polítiques d’Igualtat, informa de
l’acte al Teatre Comarcal per commemorar el Dia Internacional de les Dones.
El regidor delegat d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, informa de l’estat de les obres d’urbanització
del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, de la finalització de les obres de cal Metge Solé i dels
treballs de tancaments que, en aquests moments, es fan a la biblioteca.
Pel que fa a l’àrea de Serveis, el mateix regidor dóna compte de la finalització de l’auditoria
energètica. Quant al servei municipal d’aigües, explica que el rendiment de la xarxa ha millorat
en un 4% respecte al darrer any i se situa entre el 64 i el 68%. Finalment, explica que la propera
setmana hi haurà sessió plenària de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès.
Tot seguit, pren la paraula Lluís Xavier González, i, pel que fa a la regidoria d’Esports, dóna
compte dels punts següents:
− redacció d’una proposta de bases per a la concessió de subvencions
− càlcul dels ajuts a concedir per a l’esport base
− reunions dutes a terme amb les diferents entitats esportives
− reforma de les baranes de les pistes de tennis
− signatura d’un conveni amb la Universitat de Lleida per acollir un estudiant en pràctiques.
Continua amb la paraula el mateix regidor i, pel que fa a Noves Tecnologies, informa de la
inclusió de dos nous elements al portal d’entitats: Sol del Solsonès i Banc d’Idees.
Finalment, i quant a Promoció Econòmica, dóna compte de:
− presentació de l’audioguia turística
− reunions amb el Gremi d’Hostaleria per oferir paquets turístics que incorporin visites
guiades, dinar i regal
− preparació de la tercera campanya de comerç dins el pla de barris, amb la participació de
més de 100 establiments
− contractació ja efectuada de dos coach, dins del pla d’inserció sociolaboral i amb el suport
del Servei d’Ocupació de Catalunya
− redacció d’un protocol per a la recerca de feina
− revisió del pla d’accions i creació de grups de treball dins del projecte SolsonaCo.
Tot seguit la regidora de Salut, Sara Alarcón, informa de la realització del programa Nereu i, pel
quer fa a l’àrea de Cultura, convida tots els regidors a gaudir del cant de les caramelles el
proper diumenge de Pasqua.
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Quant al Vinyet, informa dels treballs de manteniment de diversos camins, amb un cost
aproximat de 3.000,00 €.
La regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, informa de la nova campanya de
regulació de la població de coloms que es farà a partir del proper mes d’abril i per a la qual
demana la col·laboració de la ciutadania. Dóna compte també de presentació dels resultats de
l’Agenda 21 de l’any 2012 i de les previsions per al 2013. D’altra banda, explica que a la darrera
sessió del Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Solsona es va decidir les ubicacions
dels nous aparcaments de bicicletes. Finalment, dóna compte de l’adquisició, per part de
l’empresa concessionària del servei de neteja viària, d’una nova màquina escombradora.
Finalment, intervé l’alcalde, David Rodríguez, i informa dels punts següents:
− reunió a la seu del servei territorial de Governació per parlar del PUOSC
− estat de la negociació del nou conveni laboral
− estat de les negociacions per al funcionament del Museu Diocesà i Comarcal
− estat de les negociacions per les instal·lacions de Tradema
− convocatòria, per al proper dia 4 d’abril, de la comissió de seguiment del Pla de Barris
− celebració, el proper dia 12 d’abril, de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya.

7.

Precs i preguntes

Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, demana en quin estat estan les
converses amb el Club Tennis Solsona.
Respon Lluís Xavier González, regidor d’Esports, i explica que s’ha constatat la necessitat
d’ampliar la zona de pàdel, si bé en aquests moments les fonts de finançament municipal
són molt limitades; és per això, afegeix, que els serveis tècnics estudien la viabilitat tècnica
del projecte d’ampliació i, en funció del resultat, es negociarà un possible conveni amb el
club.
El mateix Azorín demana quin és el termini per presentar aportacions al Pla d’Actuació de
Millora Urbana, a la qual cosa respon l’alcalde que com més aviat millor però que, en tot
cas, es tracta d’un document viu.
Finalment, i en relació a les negociacions amb Sonae, demana que se’ls informi quan hi
hagi alguna proposta en ferm.
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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