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

6/2013
ordinari
25 de juliol de 2013
de 21.00 a 22.15 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 Alarcón i Postils (ERC), tercera tinenta d’alcaldia
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Judit Cardona i Calvo (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
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
S'ha excusat d'assistir-hi
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
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 l’acta de
la sessió del dia 30 de maig de 2013 i del dia 13 de juny de 2013 que són les que es presenten
a la consideració del Ple.
No se’n produeix cap i les actes s’aproven per unanimitat de tots els regidors
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2.

Aprovació de la reversió a favor de l’Ajuntament de Solsona de la titularitat de la finca que es cedí a
Caixa Catalunya, situada a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, per no destinar-la a l’ús previst

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“En la sessió plenària duta a terme el dia 23 de desembre de 1980 s’acordà cedir 1.000
metres quadrats de terreny, ubicat a l’avinguda Mare de Déu del Claustre, a l’entitat Caixa
d’Estalvis de Catalunya, amb la finalitat de construir-hi una llar per a jubilats.
En la sessió plenària del dia 28 d’agost de 1986, s’acordà ampliar la superfície del terreny a
cedir, passant de 1.000 metres quadrats a 1.509 metres quadrats.
El dia 19 de desembre de 1988, amb protocol núm. 1067, es formalitzà l’escriptura pública
de cessió dels terrenys davant el notari de Solsona, Pedro B. Ortiz Barquero, a favor de la
Caixa d’Estalvis de Catalunya fent constar que la cessió es condicionava al fet que el terreny
es destinés a una finalitat única, exclusiva i permanent d’ubicació d’una llar, casino o club
de jubilats, retornant, en cas contrari, la titularitat del solar amb les edificacions que
s’haguessin fet en el mateix a l’Ajuntament.
La cessió i els condicionants de la mateixa figuren inscrites al Registre de la Propietat de
Solsona, a la finca de Solsona núm. 5012, inscripció primera, tom 592, llibre 81, foli 22.
Mitjançant escrits dels dies 15 d’octubre i 4 de desembre de 2012, Caixa d’Estalvis de
Catalunya notifica a l’Ajuntament de Solsona la seva voluntat de deixar de prestar el servei
de llar de jubilats a partir del dia 1 de gener de 2013 i de cedir l’immoble a favor de
l’Ajuntament, però no de forma immediata atès que l’entitat es troba immersa en un procés
de transformació en Fundació Especial, i es requereix la formalització de l’acord per el nou
patronat.
Per escrit del dia 9 de novembre de 2012, l’Ajuntament de Solsona accepta la cessió dels
terrenys que planteja la Caixa d’Estalvis de Catalunya, i demana que s’informi, al mateix
Ajuntament i també als usuaris de l’espai, dels acords que prengui l’entitat bancària en
relació a aquesta propietat.
Que des de l’1 de gener de 2013 fins a l’actualitat la Policia Local ha fet un seguiment de
l’activitat que es porta a terme a l’immoble del Club de jubilats Sant Jordi, i segons varis
informes emesos en aquest període, es constata que a partir d’aquesta data no s’ha
realitzar cap tipus d’activitat al local i que aquest està totalment tancat.
El dia 11 de juny de 2013, l’Ajuntament de Solsona notifica a la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, CX Catalunya Caixa, Fundació Catalunya Caixa que, degut a que s’ha comprovat
que no presten el servei de llar de jubilats des de l’ 1 de gener de 2013, i atès que
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l’Ajuntament necessita oferir el servei, s’atorga un termini d’audiència de 10 dies per tal que
formulin les al·legacions que considerin pertinents.
Dins el termini d’audiència atorgat els interessats no presenten cap escrit ni d’al·legacions ni
de reclamacions.
Per aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Constatar l’incompliment del que es va pactar entre Caixa d’Estalvis de Catalunya i
l’Ajuntament de Solsona.
Segon. Previ atorgament de la corresponent escriptura notarial, sol·licitar del Registre de la
Propietat l’extensió dels assentaments pertinents de reversió.
Tercer. Notificar aquest acord a Caixa d’Estalvis de Catalunya, CX Catalunya Caixa,
Fundació Catalunya Caixa i al Registre de la Propietat de Solsona.
Quart. Facultar a l’alcalde, David Rodríguez i González, per representar a l’Ajuntament de
Solsona en tots els tràmits necessaris per aconseguir els fins esmentats, especialment per
formalitzar l’escriptura de pública davant notari i realitzar els tràmits pertinents davant el
Registre de la Propietat de Solsona.”
L’alcalde comenta el contingut de la proposta i la importància que pot tenir per a la ciutat.
Tot seguit Francesc Azorín diu que celebra que es tramiti aquest expedient i que tiri
endavant.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per unanimitat dels assistents.

3.

Aprovació dels comptes general de l’exercici 2012

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, núm. 103, de data 12 de juny de 2013, pel període reglamentari,
no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 189 al 193 de la
Llei 39/1988 modificada pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles del 208 al 212, es proposa al Ple
de l’Ajuntament de Solsona:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012,
integrats pels següents estats bàsics consolidats:
1. Estats i comptes anuals
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament
de 1.289.664,95 € i unes obligacions pendents de pagament de 701.406,05 €.
2. Annex als estats i comptes anuals
- Resultat pressupostari: en tancar l’exercici dóna un total de drets reconeguts nets de
8.788.264,37 € i un total d’obligacions reconegudes netes de 8.438.493,64 €, les
desviacions positives de finançament pugen 48.834,61 € i les desviacions negatives
de finançament 820.851,35 €, essent el resultat pressupostari consolidat de
1.121.787,47 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals de 887.628,55 €.
3. Endeutament
- El saldo viu del deute a 31.12.2012 és de 5.114.040,09 €, que es desglossa en
597.701,88 € corresponent al deute viu a curt termini que s’amortitzarà durant
l’exercici 2013 i en 4.516.338,21 € corresponent al deute viu a llarg termini. Aquest
nivell de deute representa el 69,90 % dels drets reconeguts nets (capítols 1,2,3,4 i 5 =
7.316.716,77 €) a 31 de desembre de 2012.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals.
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la part expositiva.”
Tot seguit l’alcalde comenta que l’expedient d’aprovació del comptes ha seguit els tràmits
legalment previstos, amb informe favorable de la Comissió de comptes, exposició al públic
mitjançant edicte del BOP de la província de Lleida, informe favorable de la Comissió
informativa, i ara el que pertocaria és l’aprovació per part del Ple de la corporació.
David Manzano, regidor del grup municipal CiU, comenta que el vot del seu grup municipal
serà favorable.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per unanimitat dels assistents.
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4.

Renovació dels membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de Barris

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 17 de novembre de 2005, va
acordar el nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de
Barris.
Atès que resulta necessari renovar els membres d’aquest Comitè, i atès que l’article 18 del
Decret 369/2004, de 7 de setembre, que desenvolupa la Llei 2/2004, de millora de barris,
àrees urbanes i viles, estableix que és el Ple qui ha de nomenar les entitats que representin
aquests col·lectius,
Es proposa al Ple nomenar:
Representants i membres en representació de les associacions ciutadanes amb major
implantació en aquest àmbit
- Associació de Festes del Carnaval: Óscar Solé i Creus
- Agrupació de Geganters: Jordi Solé i Marbà
Representants i membres en representació dels agents econòmics i socials
- Cambra de Comerç: Miquel Montaner i Jounou
- Unió de Botiguers i Comerciants: Josep Pelegrina i del Rio
- Associació de Veïns del Nucli Antic: Miquel Riba i Escariz.”
L’alcalde comenta que els membres del Comitè que representaven a les associacions
ciutadanes i als agents econòmics i socials no s’havien renovat mai i calia fer una actualització
dels mateixos.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i s’ aprova per
unanimitat dels assistents.

5.

Aprovació del Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública concurrència: Festa Major

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 Pla Específic Municipal per emergències en àrees de pública
concurrència per la Festa Major,
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Vist el que disposa de l’article 178.1 del 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; els articles 17 i 18
de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; l’article 63 del decret
179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i de l’article
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
Atès que l’article 47.2 de la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, atorga al Ple dels
ajuntaments la competència d’aprovar, entre d’altres, els plans específics municipals,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Específic Municipal per emergències en àrees de pública
concurrència per la Festa Major de Solsona.
Segon. Exposar l’expedient al tràmit d’informació pública, pel termini de trenta dies,
mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’anunci de
l’Ajuntament de Solsona.”
L’alcalde, explica que, igual que es va fer per les festes de carnaval, ara s’ha redactat el Pla
Específic Municipal per emergències en àrees de pública concurrència per la Festa Major.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada
per unanimitat dels assistents.

6.

Aprovació del programa i de les bases reguladores per al curs 2013-2014 de places especials a la llar
d’infants municipal per a pares i mares a l’atur

Per unanimitat de tots els regidors es ratifica l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
del dia 8 de juliol referent a les bases que regularan el programa de places especials a la llar
d’infants Petits Gegants per a pares i mares a l’atur i que tot seguit es detallen:
“Programa de places especials a la llar d’infants Petits Gegants per a pares i mares a l’atur
Pensant en l’alt índex d’atur de la població de Solsona i amb la vista posada en l’inici del
curs escolar el proper mes de setembre de 2013, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Solsona proposa unes condicions especials per aquelles famílies que tenen tots els seus
membres en situació de desocupació.
Objectiu
L’objectiu d’aquest programa és facilitar a les famílies empadronades a Solsona durant el
curs 2013-2014, que es troben en situació especial de cerca de feina, un espai
d’aprenentatge pels seus fills en edats compreses entre els 0-3 anys. Aquest programa
permetria a les famílies que es troben en aquesta situació d’atur disposar del temps
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necessari per poder seguir un programa formatiu de perfeccionament, reciclatge i/o inserció
laboral i per la cerca activa d’un lloc de treball, mentre els seus fills es troben escolaritzats
durant el matí a la llar d’infants municipal.
Condicions
Les condicions especials estarien encaminades a minorar les quotes que paguen les
famílies en concepte d’escolarització (des del setembre 2013 al juliol 2014):
− Concepte de matrícula i material a cost 0 (zero).
− Plaça de mitja jornada en horari de 9 a 13 hores que seria abonada per la família a un
preu de 60 € mes (11 mensualitats).
− Trobar-se al corrent de pagament de tots els rebuts d’escolaritat durant el curs 2012-2013
i 2013-2014.
L’obtenció d’una plaça especial a la llar d’infants és incompatible amb la sol·licitud d’ajuts
per a places a llar d’infants que atorga l’Ajuntament de Solsona.
Número de places
Per aquest motiu durant el curs 2013-2014 es reservarien almenys un 15 % de places de les
quals disposa actualment la llar d’infants (6 places) per acollir aquest col·lectiu. Recordem
que la llar disposa actualment de 3 aules obertes (41 places).
Cost
Les places cobertes amb aquest programa especial no suposaran cap cost addicional per
al pressupost de l’escola, ja que l’escola, a 27 de juny 2013, disposa d’11 vacants i, per tant,
la despesa del personal que farà atenció directa ja està coberta. Per contra ajudarà a obtenir
més ingressos i contribuirà al correcte equilibri econòmic de l’equipament.
Persones beneficiàries
Poden sol·licitar una plaça especial les famílies, els tutors legals o les persones
encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels infants que reuneixin les
característiques següents:
a) Infants empadronats a Solsona i comarca del Solsonès les famílies dels quals tots els
seus membres es troben a l’atur. En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al
nombre de places tindran prioritat els alumnes que estiguin empadronats a Solsona.
b) Infants empadronats a Solsona les famílies dels quals, un o varis dels seus membres es
troben a l’atur i l’altre membre percep una renda mensual d’import inferior al SMI (salari
mínim interprofessional).
En el supòsit que durant el curs escolar 2013-2014 a la família acollida dins d’aquest
programa, li canviï la situació laboral estarà obligada a informar de la nova condició a la
direcció de la llar d’infants Petits Gegants i en aquest cas li desapareixerà el dret a gaudir
d’una plaça especial.
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran recollir i entregar a la llar d’infants Petits Gegants de Solsona, del
8 al 26 de juliol de 2013, ambdós inclosos. Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.
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Les sol·licituds presentades fora de termini seran acceptades en cas que quedin places
vacants especials a l’escola, és a dir, si alguna de les places reservades dins del 15% no es
troba ocupada.
Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat juntament amb la documentació que
acredita les circumstàncies que s’al·leguen.
En cas que les sol·licituds siguin superiors al nombre de places especials vacants tindran
prioritat aquelles sol·licituds que tinguin unitats familiar amb menors ingressos. En cas
d’empat es resoldran tenint en compte els barems següents:
a) Família nombrosa: 1 punt.
b) Certificat o resolució d’invalidesa d’algun del membres de la unitat familiar: 1,5 punts.
c) Estar matriculat en un centre de formació per seguir un programa de perfeccionament,
reciclatge i/o inserció laboral: 2 punts.
Documentació
a) Tota la documentació necessària per matricular-se pel procediment habitual tal i com
marca el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Tota la documentació acreditativa de situació familiar especial:
- Certificat de desocupació de tots els membres de la unitat familiar expedit pel servei
d’ocupació de Catalunya (SOC).
- Certificat d'imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar.
- Full del llibre de família on figura l' infant que s'inscriu i el full dels progenitors. En el
cas d'infants nascuts fora del país, passaport de l' infant o passaport del pare o de la
mare on constin les dades de l' infant o la fotocòpia de la partida de naixement del
país originari.
- Document acreditatius d’incapacitat.
- Document acreditatiu de ser família nombrosa.
- Certificat d’un centre de formació que detalli els estudis seguits amb horari i durada.
La manca d’aportació de la documentació acreditativa comportarà la no acceptació de la
sol·licitud.”

7.

Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant d’acció d’inspecció de treball

L’alcalde comenta que es tracta d’una moció consensuada per la totalitat dels grups municipals
i procedeix a la seva lectura:
“El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es podria
entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències federatives
només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un
tramat d’entitats escampat per tot el país que, que darrera l’activitat específicament
esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals
que constitueixen un patrimoni de valor immesurable.
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La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4 de
la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com
d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió
qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i
d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol
individual bé com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet d’associar-se
la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre entitats
esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la gran repercussió
econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la
generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una
clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les
previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels
Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no
indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d’acord amb la casuística de
cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius
puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb
seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació
d’estar afiliat a un o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els
requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el
caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de ser
sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un sistema
normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix pràcticament a
l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar
suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres criteris legals –llibertat, actuació
altruista i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la seva accepció més
general constitueixen les bases de les relacions de les persones i entitats que formen el
sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no
podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora
realitzada des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials
de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base, més enllà
dels motius purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte
sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i, per tant, té
un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar societats més
madures i més equilibrades.
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Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català
com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de tot
l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les
Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de
base.
Per tots els motius exposats anteriorment, tots els grups municipals de l’Ajuntament de
Solsona proposen l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives
necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels Treballadors,
l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat,
es delimitin amb claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social de les
persones que presten serveis en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius
d’interès general i són membres de les mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de
voluntariat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del món
esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt
de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport fonamentat en el
voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en el món de l’esport
professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una repercussió econòmica
significativa, presten una gran diversitat de serveis.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspecció de
Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu,
es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació laboral o
professional, d’una actuació benèvola o voluntària.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya,
així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.”
Lluís Xavier Gonzàlez, regidor delegat d’Esports explica detalladament el contingut de la
proposta que es presenta a la consideració del Ple.
Tot seguit Francesc Azorín demana si el límit de l’obligació de cotització la pot fixa el Salari
Mínim Interprofessional.
Lluís Xavier Gonzàlez comenta que no està clar, que la proposta fa un resum de tots els
tràmits que diferents entitats han fet per aconseguir una regulació diferent a l’actual per
aclarir com cal actuar.
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El regidor també comenta que les solucions passen per crear una figura de treballador de
club esportiu que quedaria exempta del pagament de l’impost de la seguretat social, o per
considerar que aquest treballador està realitzant tasques de voluntariat, essent aquesta
última opció la que sembla més viable.
Lluís Xavier explica que el 75% de les inspeccions s’han fet a clubs catalans i que
moment s’ha aconseguit una moratòria fins el 31 de desembre d’ enguany, però si
aquesta data no es disposa d’un acord, es posarà en perill la continuïtat de quasi totes
entitats esportives, cosa que afectaria d’una forma molt greu la xarxa social de tots
municipis.

de
en
les
els

Tot seguit, la moció que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és aprovada per
la unanimitat dels assistents.

8.

Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir

L’alcalde llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que diu:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya
en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una
quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
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democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de
qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot
això, els grups municipals de l’Ajuntament de Solsona, proposen al Ple els següents
Acords
Primer. Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat.
Segon. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també
a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.”
David Rodríguez, alcalde president, explica que en la moció es defensa que el dret a decidir
és un objectiu de país, i que com a tal, s’ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat
de tots els agents. Afegeix que la iniciativa sorgida del Parlament depassa l’àmbit
parlamentari i requereix la participació del conjunt de la societat civil. L’alcalde anima a tots
els ciutadans a sumar-se al procés.
Tot seguit Francesc Azorín, portaveu de Convergència i Unió, es mostra totalment a favor de
la proposta presentada i diu que cal sumar voluntats i fer passos ferms endavant i sense
demora per assolir l’estat propi.
Tot seguit Encarna Tarida, regidora del PSC, comenta que també donarà suport a la
proposta i demana que s’executin els treballs encarregats a la comissió del Parlament i que
es facilitin les eines necessàries perquè els ciutadans disposin de la màxima informació i es
promogui la participació.
Tot seguit, la moció que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat dels assistents.
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9.

Informe del compliment de la Llei de morositat

Es dóna compte de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a la Llei de mesures de
lluita contra la morositat en operacions comercials, 2n trimestre de 2013, que tot seguit es
transcriu:
“Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.
Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010. A partir de l’1 de gener de 2013, 30 dies.
− Pagaments realitzats durant el
trimestre dins el termini legal ..................nombre: 575 ......import: 489.185,13 €.......... 68 %
− Resta de pagaments................................nombre: 26 ......import: 230.881,84 €.......... 32 %
− Pagaments totals durant el trimestre ......nombre: 601 ......import: 720.066,97 €....... 100 %
− Obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini legal
a la data de tancament del trimestre
natural ......................................................nombre: 4 ............import: 95.526,17 €
− Factures que al final del trimestre
hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació en el
registre de factures i no s’hagi reconegut
l’obligació.................................................nombre: 0 ............import: 0,00 €”.

10. 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 95/2013 al 129/2013 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Tot seguit Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social, comenta que des de la seva
regidoria es continua treballant amb els mateixos programes però destaca com a novetat el
projecte que promou l’àrea de polítiques d’igualtat, titulat “Activa´t”.
La regidora també explica que es volen introduir canvis en el funcionament del banc d’aliments,
per tal de millorar-lo
A continuació Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme, comenta que es treballa en les
obres del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia i que s’ha iniciat els tancaments de la biblioteca.
Tot seguit pren la paraula Lluís Xavier Gonzàlez, i en relació a la regidoria de promoció
econòmica explica que pel proper trimestre s’està organitzant un curs per persones en situació
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d’atur. També comenta que es fan visites a empreses de Solsona i voltants per disposar de
dades sobre el mercat de treball.
Pel que fa al comerç, el regidor explica que s’iniciarà una campanya de promoció dels locals
comercials buits.
Lluís Xavier també explica que l’àrea de comunicació treballa en la nova graella de programes
de la ràdio municipal.
Pel que fa a la regidoria d’esports, informa que a les piscines municipals s’ha celebrat les 24
hores de resistència, i que les activitats que s’organitzen cada estiu a les piscines, durant el
mes de juliol el nombre d’inscrits ha estat similar al dels altres anys.
El regidor també informa que el Club de Tennis Solsona ha presentat una proposta per
construir pistes de pàdel a les instal·lacions municipals i els serveis tècnics treballen en la
redacció del projecte.
Tot seguit la regidora delegada de Cultura, Sara Alarcon, explica que per regularitzar els ajuts
que perceben algunes entitats solsonines s’ha signat convenis amb diferents entitats i destaca
el del grup de teatre Lacetània, la colla castellera, l’agrupació Escolta...
Pel que fa a la regidoria del vinyet, Sara Alarcon detalla els camins que, en aquests darrers
mesos, s’hi ha fet obres de millora i manteniment.
A continuació Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, comenta que durant els
mesos de juliol i agost es paralitza la campanya de captura de coloms atès que durant l’època
d’estiu resulta ineficaç.
Judit Cardona també explica que a partir del 22 de setembre se celebrarà la setmana de la
mobilitat sostenible i segura.
La regidora també comenta que amb la finalitat de millorar el servei de neteja de carrers es
tenen converses amb l’empresa concessionària del servei, alhora que demana la col·laboració
ciutadana per detectar els problemes i buscar solucions.
Tot seguit l’alcalde diu que està previst fer les obres de la rotonda de la carretera de Manresa, a
la cruïlla del carrer Pedraforca. També explica que les obres del centre cívic es van reiniciar el
mes de juny.
Continua l’alcalde dient que vol manifestar el seu rebuig en la forma que el grup municipal CIU
va emetre el comunicat de valoració de mitja legislatura. David Rodríguez explica que aquest
grup no va enviar el document en el termini que des de l’Ajuntament s’havia establert i va
menystenir el mitjà de comunicació municipal, Solsona FM, per haver enviat tard la nota de
premsa a la ràdio però puntualment a un mitjà de premsa privat.
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David Manzano contesta que, en el termini que es v a donar, el seu grup no va tenir temps de
preparar la valoració i, tant bon es va tenir, es va enviar conjuntament a ambdós mitjans. El
regidor afegeix que en cap moment es va voler menystenir la ràdio municipal.
Tot seguit l’alcalde també recrimina el contingut de la nota de premsa, ja que al seu parer està
plena de falses afirmacions: És mentida que s’hagi incrementat el sou als regidors, que s’hagi
perdut una subvenció de 30.000 de l’oficina de joventut i que no es duguin a terme inversions.
L’alcalde comenta que vivim una greu crisis econòmica que afecta de ple a totes les
administracions i són molts els ajuntaments que no poden prestar els serveis bàsics essencials
dels municipis. A Solsona, malgrat que en dos anys s’ha reduït els ingressos de llicències
d’obres i el deute de la Generalitat de Catalunya ha passat de 641.629 euros a 2.124.418 euros,
s’ha pogut continuar prestant tots els serveis sense que la ciutadania se n’hagi vist repercutida.
El que no farà l’equip de govern és executar inversions que obliguin a fer un pla econòmic
financer que posi en risc els serveis que en aquests moments estem prestant.
L’alcalde afegeix que li sap greu que el tractin d’especulador en les gestions de l’empresa
Tradema. Diu que l’únic que vol és que a Solsona s’instal·lin fàbriques per crear llocs de treball,
i que la falera per anunciar això és més pròpia de grup de CIU, com ja es va veure fa uns dies
als mitjans de comunicació.

11. Precs i preguntes
Tot seguit pren la paraula el regidor Francesc Azorín i demana:
1. En relació a l’obra del Centre Cívic, hi ha algun termini d’acabament?
Salvi Nofrarias contesta que la pregunta s’hauria de fer a la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Solsona ho desconeix.
2. En relació a l’obra de l’enderroc de l’edifici situat ala Corba de Cal Sala, quan estar previst
iniciar la contractació?
L’alcalde contesta que és una obra que en els pressupostos de l’exercici 2013 està previst
finançar-la parcialment amb aportacions del PUOSC i fins que la Generalitat de Catalunya no
hagi resolt aquestes subvencions no es pot iniciar la contractació.
3. En relació a l’equipament de la Cabana del Catedràtic, hi ha alguna novetat.?
L’alcalde contesta que els promotors estan treballant en els projectes tècnics.
4. Hi ha previsió per l’execució de la rotonda de la carretera de Manresa, xamfrà amb el carrer
Pedraforca?
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L’alcalde contesta que hi ha una possible entesa amb el Servei Territorial a Lleida del
Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, que en pocs dies potser s’acabarà
de concretar.
5. HI ha alguna previsió per actuar al primer tram de la carretera de Sant Llorenç, des de la
rotonda de l’avinguda del Pont fins al càmping?
L’alcalde contesta que aquest tram és de titularitat de la Diputació de Lleida.
6. S’ha fet alguna valoració de la persona que està ocupant el lloc de treball de la plaça de
turisme, que s’ha contractat aquest estiu per cobrir una excedència voluntària?
L’alcalde diu que no en té constància i que no coneix que hi hagi cap problema.
Per acabar Francesc Azorín formula un prec a l’equip de govern, en el sentit que en redacció
del PAM s’incorpori expedients de contribucions especials per tal que, tant bon punt es disposi
del finançament, els projectes tècnics i les contribucions ja estiguin aprovats i sols sigui
necessari l’execució de les obres.
Francesc Azorín diu que, a l’ordre del dia del Ple troba a falta la moció de suport al
Correllengua.
L’alcalde contesta que enguany els promotors del Correllengua no han fet arribar cap moció de
suport.
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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