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

5/2012
ordinari
26 de juliol de 2012
de 21.00 a 21.30 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)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Montserrat Torra i Baraldés, Interventora
S'ha excusat d'assistir-hi
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 l’acta de la sessió anterior

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de
la sessió del dia 31 de maig de 2012 que és la que es presenta a la consideració del Ple.

1

Ple ordinari 26.07.2012

Pren la paraula Anna Viladrich i demana que, en el segon punt de l’ordre del dia, referent a
l’aprovació del projecte d’urbanització del carrer Llobera, a la seva intervenció s’afegeixi que és
un projecte car d’execució ja que inclou molts elements ornamentals.
No es produeix cap altra intervenció i, recollint l’esmena apuntada, l’acta presentada a la
consideració del Ple s’aprova per unanimitat dels assistents.

2.

Aprovació del canvi de portaveu del grup municipal de CiU

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Vist l’escrit presentat el dia 12 de juliol de 2012, amb registre d’entrada núm. 2800, sotasignat
pels cinc regidors del grup municipal de CiU, en què sol·liciten que el nou representant
d’aquest grup municipal sigui Francesc Azorín i Montañà, en substitució d’Esteve Algué i
Cardona.
Es proposa al Ple l’adopció dels acord següents:
Primer. Nomenar portaveu del grup municipal de CiU, Francesc Azorín i Montañà, en
substitució d’Esteve Algué i Cardona.
Segon. En qualitat de portaveu del grup CiU, nomenar Francesc Azorín i Montañà, membre de
la Comissió Especial de Comptes i membres de la Comissió informativa.”
Pren la paraula Francesc Azorín i comenta que el canvi que es proposa obeeix a una
reestructuració interna que ha fet el grup de CiU i que pretén donar més joc a tots els membres
del grup municipal.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

3.

Aprovació dels comptes generals de l’Ajuntament de Solsona, exercici 2011

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 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. 76, de data 2 de juny de 2012, pel període reglamentari, no
se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
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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
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 2011,
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 1.512.019,07 € i unes obligacions pendents de pagament de 806.365,14 €.
2. Annex als estats i comptes anuals
- Resultat pressupostari: en tancar l’exercici dóna un total de drets reconeguts nets de
9.121.457,88 € i un total d’obligacions reconegudes netes de 9.111.050,15 € essent el
resultat pressupostari consolidat de 10.407,73 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals de 729.366,47 €.
3. Endeutament
- El saldo viu de préstecs a 31.12.2011 és de 3.683.796,01 €, que es desglossa en
406.932,57 € corresponent al deute viu a curt temini que s’amortitzarà durant l’exercici
2012 i en 3.276.863,44 € corresponent al deute viu a llarg termini d’operacions de
crèdit. Aquest nivell de deute representa el 50,94 % dels drets reconeguts nets
(capítols 1,2,3,4 i 5 = 7.230.968,79 €) a 31 de desembre de 2011.
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 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la part expositiva.”
Pren la paraula el regidor delegat d’Hisenda, Salvi Nofrarias i Bellvehí, i explica que els comptes
que es presenten tenen un resultat pressupostari consolidat positiu de 10.407 euros, un
romanent de tresoreria positiu de 729.366 euros, un nivell d’endeutament de 50,94 %, molt per
sota del límit permès del 110% i un estalvi net important. El regidor diu que es congratula que
els comptes de l’exercici 2011 s’hagin pogut tancar amb unes xifres tant satisfactòries i afegeix
que treballarà perquè el proper exercici pugui presentar uns comptes similars tot i que admet
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que serà complicat degut a que la situació econòmica global fa que cada cop sigui més difícil
mantenir el nivell d’ingressos.
Tot seguit pren la paraula Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, i comenta que,
a diferència de l’any passat que van votar a favor dels comptes municipals, enguany
s’abstindran perquè entenen que l’equip de govern ha fet res per millorar la participació del seu
grup en les decisions importants que adopta l’Ajuntament.
Tot seguit l’alcalde comenta que tal com està la situació econòmica general l’estat dels
comptes de l’Ajuntament de Solsona de l’exercici 2011 són molt satisfactoris. Tant de bo els del
proper exercici siguin iguals.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple,
que s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor dels regidors David Rodríguez i
González (ERC), Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), Sara
Alarcon i Postils (ERC), Maria Tripiana i Viladrich (ERC), Judit Cardona i Calvo (ERC), Isabel
Roca i Guitart (ERC) i Encarna Tarifa i Fernández (PSC) i quatre abstencions dels regidors
Francesc Azorín i Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler
(CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU).

4.

Modificació de l’ordenança reguladora dels preus dels serveis de la llar d’infants municipal

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“El servei municipal de la llar d’infants es finançava mitjançant l’aportació de les quotes per
part dels alumnes i d’una subvenció que la Generalitat de Catalunya atorgava pel servei i
que estava fixada pel curs 2009-2010 en 1.800,00 €/alumne, pel curs 2010-2011 en
1.600,00 €/alumne i pel curs 2011-2012 en 1.300,00 €/alumne.
Pel proper curs escolar 2012-2013 es desconeix amb exactitud l’import de subvenció que la
Generalitat de Catalunya atorgarà per alumne però es preveu l’import de 875,00 €/alumne.
Atès que el nombre d’alumnes de l’escola també ha disminuït i conseqüentment l’import
dels ingressos, es necessari plantejar una modificació de l’ordenança augmentant els preus
per la prestació del servei de la llar d’infants;
Un cop redactada la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 27 reguladora del servei de llar
d’infants municipal de Solsona;
Atès que l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança obliga a deixar sense efecte la
regulació anterior,
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Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 27 reguladora del
servei de llar d’infants municipal de Solsona, que s’adjunta en forma d’annex.
Segon. Exposar al públic l’anterior acord mitjançant anunci que s’inserirà al taulell d’anuncis
municipal durant el termini de trenta dies, que començaran a comptar a partir del dia
següent a la publicació de l’esmentat anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Dins
aquest període d’informació pública els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les al·legacions que creguin oportunes.
Tercer. En cas que no es presentin al·legacions a l’expedient en el termini anterior indicat
l’acord s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord plenari, conforme el que
estableix l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2001 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Quart. Deixar sense efectes l’actual ordenança fiscal núm. 27 reguladora del servei de llar
d’infants municipal de Solsona a partir de l’entrada en vigor de la modificació aprovada.
Annex
“Matrícula

35,00 €/curs

Despeses escolars
Infants de 0 a 1 any
Infants d’1 a 2 anys
Infants de 2 a 3 anys

32,50 €/curs
42,50 €/curs
62,50 €/curs

Quota
Quota mensual de setembre a juny
Quota mensual mes de juliol

160,00 €/mes
130,00 €/mes

La quota del mes de juliol s’haurà d’abonar encara que les famílies decideixin
voluntàriament no portar els seus fills durant aquest mes.
Menjador
Servei de menjador amb càtering des del 12 de setembre fins el 21 de juny:
Preu tiquet càtering per a infants fixos
6,70 €/dia
Preu tiquet càtering per a infants esporàdics
7,70 €/dia
Preu tiquet infants fins a 12 mesos que porten dinar de casa
4,50 €/dia
* Es consideren infants fixos quan es quedin a dinar un mínim de 12 dies al mes, llevat dels
mesos de setembre, desembre i gener que serà de 10 dies.
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Del 21 de juny al 30 de juny, els infants que vulguin quedar-se durant la franja del migdia de
13 a 15 hores podran portar el dinar de casa i hauran de pagar 4,50 €/dia en concepte de
monitoratge.



De l’1 al 31 de juliol, el preu del servei de monitoratge de la franja del migdia de 13.00 a
15.00 hores estarà inclòs en la quota del servei escolar, ja que es passa a fer horari intensiu
de 9.00 a 15.00 hores). Les famílies hauran de portar de casa el dinar dels infants.

Servei d ’acollida del matí
En cas que hi hagin 3 famílies interessades en ampliar l’horari de 8.00 a 9.00 hores, s’obrirà
l’espai d’ acollida del matí.
El cost d’aquest servei és de :
En cas de gaudir del servei de forma fixa
En cas de gaudir del servei de forma esporàdica

56,00 €/mes
5,00 €/dia

Servei de ludoteca de tarda
En cas que hi hagin 3 famílies interessades en ampliar l’horari de 18.00 a 19.00 hores, s’obrirà
l’espai de ludoteca de tarda.
El cost d’aquest servei és de :
En cas de gaudir del servi de forma fixa
En cas de gaudir del servei de forma esporàdica

56,00 €/mes
5,00 €/dia

Descomptes
Per segon fill a l’escola. El primer germà paga el 100% i el segon se li aplica un 20% sobre la
taxa (160,00 €).
Per tercer fill a l’escola 30%. El primer germà paga el 100%, al segon se li aplica un 20% sobre
la taxa (160-20%) i el tercer se li aplica un 30% sobre la taxa (160-30%).
Cobrament
Quota escolar, es cobrarà a l’avançada el dia 1 de cada mes.
Menjador i serveis d’ acollida i ludoteca: a mes vençut, dia 1 del mes posterior al gaudi del
servei.
Matrícula: es cobrarà a les famílies el dia 1 de setembre, juntament amb el primer rebut de
l’escola corresponent al mes de setembre.
Baixes durant el curs
En cas que una família es doni de baixa el curs ho haurà de comunicar amb un mes d’antelació
per escrit. L’escola disposa de fulls de baixa.
Important:
− No es retornarà l’import de la matrícula.
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−

En cas del material:
 Es retornarà 2/3 de la quota en cas que la baixa es produeixi abans del 1r trimestre del
curs (desembre).
 Es retornarà 1/3 de la quota en cas que la baixa es produeixi abans del mes de març.
 No es retornarà cap import en cas que la baixa sigui posterior al mes de març.

Altes durant el curs
En cas que una família doni d’alta el seu infant un cop iniciat el curs:

Haurà d’abonar el 100% de la matrícula.

En cas que la matrícula es faci entre els mesos de setembre i desembre, haurà d’abonar el
100% de la quota de material.

En cas que la matrícula es faci entre els mesos de gener i març, haurà d’abonar 2/3 de la
quota del material.

En cas que la matrícula es faci entre els mesos d’abril i juliol, haurà d’abonar 1/3 de la
quota del material.
Protocol per al seguiment de rebuts impagats a l’escola Bressol
En el cas que es donin situacions d’impagats l’Ajuntament podrà autoritzar l’empresa
concessionària del servei a donar un infant de baixa de l’escola, sempre a partir de 2 rebuts
mensuals pendents de quota escolar, correlatius o no correlatius, i després d’haver fet les
gestions necessàries prèvies d’advertiment a la família per resoldre la situació.
En el cas que la família usuàries del servei tingui un deute pendent del curs anterior o quota no
abonada no es podrà matricular de nou l’alumne per al curs següent. Aquest criteri serà
igualment d’aplicació quan s’incorpori a l’escola un germà o germana d’un alumne amb un
deute del curs anterior.
1. Quan es retorni un rebut del banc impagat la direcció del centre es posarà en contacte amb
la família per comunicar-li el fet i procedir a lliurar-li un “Full de comunicació de rebuts
impagats”, on se l’informarà que ha de fer efectiu el pagament del rebut més les despeses
que ha ocasionat fixant una data concreta que permeti resoldre-ho, del qual signarà
l’acusament de recepció perquè es lliurarà personalment.
2. Quan arribi un segon rebut del banc impagat es procedirà a enviar un comunicat, a través
de correu certificat amb justificant de recepció advertint la família que ha de fer efectiu el
pagament del deute acumulat dins dels 10 dies següents a la recepció del comunicat
retornat. Si la família no satisfà el deute pendent entrarà directament en el procediment per
causar baixa definitiva del centre.
3. S’informarà l’Ajuntament de Solsona de les incidències, cada final de mes corresponent, per
escrit entrat al registre general de l’Ajuntament, especificant:
a) Import del deute.
b) Les accions d’advertiment fetes i les dates en què s’han fet.
Pel cas que l’Ajuntament de Solsona no s’hi pronunciï en el termini de 10 dies, des de la
comunicació, s’entendrà feta l’autorització.
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4. Arribat el punt en què l’usuari no hagi satisfet el pagament del deute al cap dels 10 dies
l’empresa concessionària comunicarà a la família via burofax que s’ha donat l’alumne de
baixa definitivament.
5. En aquest cas l’Ajuntament es reservarà el dret de reclamar a la família el deute pendent via
executiva.
6. Una vegada atorgada la plaça que hagi quedat vacant, es comunicarà també per escrit a
l’Ajuntament i s’hi adjuntarà a la llista actualitzada d’infants matriculats a l’escola.
Calendari pel curs escolar 2012-2013
Inici el dia 12 de setembre de 2012
Finalització el dia 31 de juliol de 2013
Els dies festius i de lliure disposició es pactaran amb el Consell Escolar.”
Tot seguit pren la paraula la regidora delegada d’Educació, Encarna Tarifa i Fernández, i
comenta que pel curs 2012-2013 l’escola bressol patirà una reducció d’ingressos provocada
per la reducció dels ingressos per quotes atès que hi ha menys alumnes matriculats i per la
dràstica reducció de la subvenció que la Generalitat de Catalunya venia aportant per ajudar al
manteniment de la llar d’infant. La regidora també explica que la Generalitat recomana aplicar
quotes de 175 €/mes però després de reunions amb l’empresa que gestiona el servei, i la
comissió de seguiment de la llar d’infants s’ha considerat que passar de 155 €/mes a
175 €/mes era un increment massa fort i s’ha proposat fixar la quota en 160 €/mes. Aquesta
quota implicarà que a partir del proper exercici no coincideixin els preus de les dues llars
d’infants que hi ha a Solsona, tal com havia estat habitual fins ara, atès que la municipal tindrà
una quota de 160 €/mes i la concertada de 175 €/mes.
A continuació pren la paraula David Manzano i comenta que el grup de CiU està totalment en
contra d’aquesta proposta atès que considera injust que, si la proposa de la Generalitat és de
175 €/mes, la quota que s’apliqui sigui inferior. Al seu entendre la taxa s’ha d’equiparar a la de
l’escola concertada, com s’ha fet sempre. El regidor afegeix que amb els diners de tots els
ciutadans de Solsona es subvencionarà a tots els alumnes de la llar d’infants municipal, i
proposa equiparar quotes i subvencionar a qui més ho necessiti, però a qui pugui pagar el
servei que el pagui per no incrementar els costos municipals. Sembla que es vulgui fer una
competència a la llar municipal de l’escola Arrels.
L’alcalde, David Rodríguez, diu que el preu de 160 euros/mes el considera correcta. Si que és
veritat que la Generalitat aconsella una quota de 175 euros tot i que les llars d’infants de la
Generalitat de Catalunya tenen aprovades quotes de 98 €/mes, amb la qual cosa evidencia que
la Generalitat proposa una cosa però en fa una altra.
David Manzano contesta que valora positivament el treball que es fa a la llar d’infants municipal
i tot l’esforç del nou equip directiu però pel que fa al tema de les quotes creu que s’han de
pactar amb l’altre centre escolar i que si alguna família té problemes per afrontar-los, aprovar
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unes línies d’ajuts per tal que s’hi puguin acollir, tal com es fa actualment amb els matrícules
universitàries.
Encarna Tarifa explica que l’equip de govern ha estat estudiant molt les possibles opcions però
si finalment ha optat per aquesta quota és perquè ha percatat que la disminució d’alumnes
matriculats aquest curs era deguda a que moltes famílies no poden afrontar el pagament de les
quotes. Si ara s’afegeix un increment més elevat d’aquestes, és possible que la reducció
d’alumnes encara sigui més exagerada, fer que perjudicaria la gestió de la llar d’infants.
Finalment l’alcalde diu que en cap cas es vol fer competència a l’escola Arrels i que l’equip de
govern quan proposa aquesta decisió sap que no serà compartida per tothom però que és la
més positiva per l’ interès general.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor dels regidors David Rodríguez i González
(ERC), Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), Sara Alarcon i
Postils (ERC), Maria Tripiana i Viladrich (ERC), Judit Cardona i Calvo (ERC), Isabel Roca i
Guitart (ERC) i Encarna Tarifa i Fernández (PSC) i quatre vots en contra dels regidors Francesc
Azorín i Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia
Torra i Vila (CiU).

5.

Modificació de l’ordenança reguladora dels preus dels serveis de l’Escola Municipal de Música

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“El servei municipal de l’escola de música es finançava mitjançant l’aportació de les quotes
per part dels alumnes i d’una subvenció que la Generalitat de Catalunya atorgava pel servei
i que estava fixada pel curs 2009-2010 en 600,00 €/alumne, pel curs 2010-2011 en
460,00 €/alumne i pel curs 2011-2012 en 230,00 €/alumne.
Pel proper curs escolar 2012-2013 es desconeix amb exactitud l’import de subvenció que la
Generalitat de Catalunya atorgarà per alumne però es preveu que no serà superior a
l’import de 230,00 €/alumne.
Atès que el nombre d’alumnes de l’escola també ha disminuït i conseqüentment l’import
dels ingressos, es necessari plantejar una modificació de l’ordenança augmentant els preus
per la prestació del servei de l’escola de música;
Un cop redactada la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa pel
servei d’ensenyaments especials en establiments locals (música);
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Atès que l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança obliga a deixar sense efecte la
regulació anterior,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de
la taxa pel servei d’ensenyaments especials en establiments locals (música), que s’adjunta
en forma d’annex.
Segon. Exposar al públic l’anterior acord mitjançant anunci que s’inserirà al taulell d’anuncis
municipal durant el termini de trenta dies, que començaran a comptar a partir del dia
següent a la publicació de l’ esmentat anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Dins
aquest període d’informació pública els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les al·legacions que creguin oportunes.
Tercer. En cas que no es presentin al·legacions a l’expedient en el termini anterior indicat
l’acord s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord plenari, conforme el que
estableix l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2001 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Quart. Deixar sense efectes l’actual ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa pel
servei d’ensenyaments especials en establiments locals (música) a partir de l’entrada en
vigor de la modificació aprovada.”
Annex
“Preus Escola de Municipal de Música
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

curs
2012-2013
2011-2012
Sensibilització ....................................................................... 21,91 €................20,87 €
Llenguatge musical +cant coral-iniciació i elemental ......... 39,65 €................37,76 €
Llenguatge musical +cant coral-grau mitjà ......................... 41,09 €................39,14 €
Instrument 4-18 anys 1/2 hora .............................................. 29,59 €................28,18 €
Instrument 4-18 anys 3/4hora ............................................... 41,10 €................39,14 €
Instrument 4-18 anys 1 hora ................................................. 46,94 €................44,70 €
Segon instrument 1/2 hora ................................................... 29,59 €................28,18 €
Segon instrument 3/4 hora .................................................. 41,10 €................39,14 €
Segon instrument 1 hora ...................................................... 46,94 €................44,70 €
Roda d’instruments ............................................................... 17,52 €................16,69 €
Instrument adults 1/2 hora .................................................... 40,39 €................29,46 €
Instrument adults 3/4 hora .................................................... 51,19 €................40,92 €
Instrument adults 1 hora ....................................................... 64,43 €................46,73 €
Instrument pensionistes 1/2 hora ......................................... 29,59 €................14,09 €
Instrument pensionistes 3/4hora .......................................... 41,10 €................19,54 €
Instrument pensionistes 1 hora ............................................ 46,94 €................22,35 €
Combo .................................................................................. 20,00 €................12,28 €
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−
−
−
−
−
−

Guitarra rítmica ..................................................................... 29,59 €................28,18 €
Orquestra de corda .............................................................. 8,21 €................ 7,82 €
Música de cambra ................................................................ 12,34 €................11,75 €
Orquestra de vent ................................................................. 8,21 €................ 7,82 €
Cor de Gospel ....................................................................... 23,56 €................22,44 €
Cant Coral .............................................................................. 23,56 €................22,44 €

− Matrícula de continuació: 80,00 € (amb una bonificació de 40,00 € pels empadronats a
Solsona el curs passat). Possibilitat de fraccionar en dos pagaments l’import de la
matrícula.
− Matrícula nova: 106,00 € (amb una bonificació de 53,00 € pels empadronats a Solsona el
curs passat). Possibilitat de fraccionar en dos pagaments l’import de la matrícula.
− Es mantenen els descomptes per família nombrosa i per més d’un germà a l’escola que
hi ha actualment”
Pren la paraula la regidora delegada d’Educació, Encarna Tarifa i Fernández, que explica
que l’any passat, en saber la reducció de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, es va
haver d’adoptar decisions precipitades, pel que fa a les quotes de l’escola del curs 20112012. L’augment de preus no va ser suficient per equilibrar les despeses i en saber que, pel
curs 2012-2013, la Generalitat tornaria a reduïr la subvenció, l’Ajuntament encarregà a
l’empresa IServeis un estudi per valorar l’eficiència econòmica de l’escola de música. De
l’anàlisi de la situació actual s’ha extret les següents conclusions:
-Amb una subvenció de la Generalitat de 230 euros per alumne i any, amb les actuals
quotes l’aportació municipal és d’aproximadament 190.000 euros per curs.
-L’assignatura de llenguatge musical i cant coral, al ser assignatures que es fan molt
col·lectivament, generen una aportació general positiva de 48.000 euros per curs
-Per contra, l’ensenyament d’instrument, tant a nivell d’alumne 3-18 com a nivells d’adults és
totalment deficitari. Per curs, es genera un dèficit de 208.000 euros.
-Hi un seguit d’altres matèries (dansa, combo, cant coral, orquestra, llenguatge modern, ...)
que també generen dèficit però menys important que les classes d’instruments, un 30.000
euros per curs.
La regidora explica que el dia 20 de juny de 2012 es va reunir el Patronat de la Fundació
Pública Municipal Escola de Música de Solsona per valorar l’estudi per l’eficiència
econòmica de l’Escola de Música de Solsona i per proposar les taxes pel curs 2012-2013
que són les que avui es presenten a la consideració del Ple.
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Tot seguit pren la paraula Francesc Azorín i explica que el seu grup va votar a favor
d’aquestes taxes a la reunió del patronat i per aquest motiu el seu vot al Ple també serà
positiu.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

6.

Aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a les matrícules de l’Escola Municipal de
Música

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Havent-se redactat una proposta de bases reguladores de les convocatòries d’ajuts per a
la matrícula de l’Escola Municipal de Música de Solsona,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per a la matrícula
de l’Escola Municipal de Música de Solsona, que es transcriuen literalment en forma d’annex.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a fi que es pugui presentar
reclamacions i/o al·legacions i transcorregut aquest termini i en el cas que no se’n presenti
cap, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.
Tercer. Un cop es disposi de les bases aprovades definitivament, obrir la convocatòria per a
l’atorgament dels ajuts per l’exercici 2012, podent presentar les sol·licituds a partir del dia 12
de setembre de 2012 fins el dia 31 d’octubre de 2012
Annex
Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per a la matrícula de l’escola municipal de
música de Solsona
En el marc general d’activitats que l’Ajuntament de Solsona desenvolupa a l’escola
municipal de música, aquestes bases regulen el règim que caldrà aplicar per aconseguir
ajuts pels imports de la matrícula de l’escola municipal de música de Solsona.
Seran d’aplicació a aquestes bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
indicada Llei i l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora dels preus dels serveis de l’escola
municipal de música de Solsona.
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Objecte
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i procediment a seguir per a
la sol·licitud, concessió i cobrament dels ajuts que atorgui l’Ajuntament de Solsona pels
imports de les matrícules de l’escola municipal de música.
Beneficiaris/àries
Poden ser beneficiaris/àries els alumnes de l’escola municipal de música que estiguin
empadronats al municipis de Solsona durant l’exercici pel qual es tramita la subvenció.
Procediment de concessió
La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant la presentació d’una sol·licitud de subvenció
adreçada a l’Ajuntament de Solsona, on hi haurà d’incloure com a mínim les dades
següents:
Dades de l’alumne: nom, cognoms, edat, domicili i assignatures que cursa.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
-Document de l’escola municipal de música que acrediti de si es tracta d’una matrícula nova
o d’una matrícula de continuació.
-Certificat expedit per l’Ajuntament de Solsona que acrediti que l’alumne que vol accedir a la
subvenció ha estat empadronat a Solsona, com a mínim, un any complert a partir de la
presentació de la sol·licitud.
Rectificació de defectes o omissions de documents
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l’esmena de defectes
o l’aportació de documents es realitzarà , previ requeriment amb l’advertència de
desestiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut
aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà
que l’entitat o la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’
establert a l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions serà des del 12 de setembre al
31 d’octubre de cada exercici.

13

Ple ordinari 26.07.2012

Termini de resolució i notificació
La resolució l’adoptarà la Junta de Govern Local i l’acord i notificació de l’atorgament serà,
com a màxim, de 2 mesos a comptar des de la data de tancament del període de
presentació de sol·licituds.
Pels sol·licitants que compleixin els requisits, s’acordaran els ajuts que es detallen:
Si la matrícula és nova: 53 euros per alumne
Si la matrícula és de continuació: 40 euros per alumne
La manca de resolució en el termini de 2 mesos té efectes desestimatoris de la sol·licitud,
però no eximeix a l’Ajuntament de resoldre de manera expressa.
Pagament
El pagament de la subvenció s’efectuarà, amb caràcter general, contra la presentació de la
justificació del pagament de la part de la matrícula no subvencionada.
Justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim dins el quart trimestre de
cada exercici.
Modificació o revisió de la resolució de concessió
La resolució de la concessió de la subvenció es podrà modificar o revisar quan s’alterin les
condicions tingudes en compte per a la seva concessió per circumstàncies sobrevingudes.”
L’alcalde comenta que s’han redactat aquestes bases per reduir el cost de la matrícula als
alumne de Solsona ja que, com a ciutadans, ja estan contribuint en el manteniment de
l’escola. Afegeix que des de l’ajuntament i l’escola de música s’intentarà que el
procediment per obtenir l’ajut sigui àgil, que ja es pugui fer en el moment de la inscripció.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

7.

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’estacionament regulat de vehicles a la via pública

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
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“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 24 de setembre de 2009,
aprovà l’ordenança reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
del municipi, on a l’article 18, preveu l’estacionament de vehicles amb horari limitat;
Atès que es volen crear unes zones d’estacionament gratuït per temps limitat a dues hores,
amb l’obligació de posar el corresponent rellotge o nota manual on consti clarament l’hora
d’arribada en un lloc ben visible dintre del vehicle;
Atès que s’ha redactat l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat de
vehicles a la via pública;
De conformitat amb el que disposa la llei 7/85, de 2 d’abril i el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament
regulat de vehicles a la via pública, que es transcriu literalment, en forma d’annex.
Segon. Exposar al públic l’ordenança, pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al butlletí oficial de la Província de Lleida, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
Tercer, Donat cas que durant el període d’informació pública no se presentés cap
reclamació ni al·legació l’acord d’aprovació provisional quedaria elevat a definitiu sense
necessitat d’adoptar cap altre acord.
Annex
Ordenança reguladora de l’estacionament regulat de vehicles a la via pública
Article 1
La present ordenança té per objecte la regulació, en ús de les competències que atorguen a
l'Ajuntament l’article 7 del Real decret legislatiu 339/1990 de 2 de març pel que s’aprova el
text articulat de la Llei sobre trànsit circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que es
refereix a l’estacionament i parada de vehicles, fent compatible d’equitativa distribució dels
aparcaments disponibles entre tots els usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i
l’ús de vianants dels carrers.
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 24 de setembre de 2009, aprovà
l’ordenança reguladora del trànsit, circulació de vehicles motor i seguretat viària del
municipi, on a l’article 18, ja preveu l’estacionament de vehicles amb horari limitat.
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La present ordenança contempla la proposta de creació d’una zona d’estacionament gratuït
per temps limitat a dues hores, amb l’obligació de posar el corresponent rellotge o nota
manual on consti clarament l’hora d’arribada en un lloc ben visible dintre del vehicle.
Aquesta proposta ha estat consensuada amb la Unió de Botiguers i Comerciants de
Solsona.
La zona on s’aplicarà aquest sistema d’estacionament, comprèn les zones de la plaça del
Camp i el pàrquing del passeig de les Moreres.
L’objectiu que es vol aconseguir amb la implantació d’aquest sistema d’estacionament, és
la d’una major rotació de vehicles en una zona que és majoritàriament comerços i oficines,
la qual cosa permetrà una més gran disponibilitat d’aparcament puntual a la zona durant el
temps que pugui durar una compra o una gestió. L’horari regulat coincidirà amb l’horari
comercial (de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores, de dilluns a dissabtes, excepte festius).
Per tant, la intenció que guia l'Ajuntament a establir aquest servei i regular l’estacionament
temporal, és per permetre més agilitat, facilitat i freqüència en l’accés de persones i vehicles
al nucli antic, que ha de comportar una millora per als residents i comerciants de la zona.
Article 2
Les zones subjectes a limitació horària, que s’anomenaran zones blaves, consistiran en
espais de la via pública degudament delimitats mitjançant senyalització horitzontal i vertical,
en les quals l’estacionament de vehicles no podrà perllongar-se més enllà de dues hores
consecutives.
Article 3
Les zones subjectes a limitació horària seran senyalitzades de forma suficient, als efectes
que en cap cas es pugui oferir dubtes a l’usuari que la plaça d’estacionament que pretén
ocupar es troba dins d’una zona sotmesa a control.
La senyalització horitzontal, que serà de color blau, inclourà el marcatge de totes les places
subjectes a control horari ja sigui en bateria o en línia.
La senyalització vertical, indicarà l'inici i el final de la zona subjecta a control, i s’ajustarà al
model que determinin els Serveis Tècnics Municipals segons els criteris generalment
emprats.
Article 4
En àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança es circumscriu als vehicles estacionats a les
zones que a continuació es relacionen:
Plaça del Camp i pàrquing del passeig de les Moreres.
Queden expressament excloses les zones de càrrega i descàrrega que es senyalitzin als
carrers afectats.
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Article 5
El control del compliment de la limitació horària es verificarà mitjançant nota manual, targeta
cronòmetre, segons model homologat per l'Ajuntament de Solsona i expedit i distribuït per
la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona. L’usuari de la zona d’estacionament limitat
indicarà en la targeta cronòmetre o nota manual, l’hora d’inici de l’estacionament, i la
col·locarà en la part interna dels parabrises davanters, en lloc visible des de l’exterior del
vehicle.
Article 6
La limitació horària de les zones blaves serà efectiva els dies i franges horàries següents: de
dilluns a dissabte de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores, exclosos els dies festius.
Article 7
Es reservarà en totes les zones blaves un mínim d’una plaça de minusvàlids per zona blava
establerta. El règim d’utilització d’aquestes places reservades, serà el mateix que el que
s’estableix per aquesta ordenança amb caràcter general per a la resta d’usuaris.
Article 8
1. Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infracció
administrativa, i seran sancionades d'acord amb la seva tipificació dins el marc de les
disposicions legals sancionadores vigents.
2. Es consideren infraccions lleus:
a) L'estacionament de vehicles que sobrepassin el període assenyalat en el rellotge de
control horari.
b) Estacionar utilitzant de manera incorrecta el rellotge de control horari.
c) Estacionar indegudament, ocupant més d'una plaça.
3. Es consideraran infraccions greus:
a) Estacionar sense fer ús del rellotge de control horari.
b) La reincidència en la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades a l'article
8.2, dins un període de 30 dies naturals.
Article 9
El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial aprovada pel RD 339/90 de 2 de març, el RD
320/94 de 25 de febrer, que aprova el reglament de procediment sancionador en matèria de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, així com els principis generals recollits
a la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.
Article 10
Les infraccions assenyalades a l'article 8 es sancionaran per l'Alcaldia mitjançant Decret o
per l'òrgan municipal en qui ho delegui.
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Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents:
- Per les infraccions previstes a l'art. 8.2.: 60 €.
- Per les infraccions previstes a l'art. 8.3.: 90 €.
Per les infraccions no regulades per la present Ordenança, s'aplicaran les sancions
tipificades a l'Ordenança municipal de circulació i legislació de trànsit.
Article 11
Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació o, estant estacionat
correctament, hagin transcorregut 4 hores sense que el titular o conductor hagi corregit el
motiu de la infracció assenyalada en l'article 8 d'aquesta Ordenança, l'Ajuntament podrà
retirar-lo de la via pública a través del servei de grua, sense que aquesta mesura tingui
caràcter de sanció. El titular o conductor estarà obligat a satisfer les taxes del servei de grua
i de dipòsit corresponents, regulats en l’Ordenança número 9 de l’Ajuntament de Solsona.
Article 12
La imposició i l'abonament de les corresponents sancions de multa, no eximiran l'infractor
de l'abonament del pagament de la taxa per la prestació del servei de grua.
Article 13
Les denúncies per infraccions tipificades com a lleus en l'article 8.2.a) i 8.2.b), podran ser
cancel·lades sense sanció si l'usuari, dins les 24 hores següents a la que figura en la
notificació d'aquesta, satisfà l'import de 6 €.
Article 14
1. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació.
2. No obstant això, les multes que s'abonin abans de 30 dies, tindran una reducció del
50%.
Article 15
No està subjecte a aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
c) Els vehicles en servei oficial.
d) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la
Creu Roja i les ambulàncies en servei.
e) Els vehicles dels bombers o d'altre servei públic quan actuïn en exercici de les seves
funcions.
Disposició derogatòria
Un cop hagi entrat en vigor la present ordenança, quedaran derogades les disposicions
municipals que d'igual o inferior rang s'hi oposin, i/o contradiguin.”
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Tot seguit pren la paraula la regidora delegada de Governació, Isabel Roca, que explica que
l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança serà únicament el de la Plaça del Camp i pàrquing
del passeig de les Moreres, però que si en un futur es creu convenient ampliar-lo també es
podrà fer. L’horari serà el que es pactà amb la UBIC, de dilluns a dissabte de 9 a 13 hores i
de 17 a 20 hores, exclosos els dies festius. També explica que l’objectiu d’aquesta
ordenança no és recaptatori sinó d’alliberar zones d’aparcament pròximes al nucli antic en
horari comercial.
La regidora també comenta que prèviament a la posada en funcionament es farà una
campanya informativa.
Francesc Azorín demana si s’ha de fer alguna reunió amb els veïns del nucli antic o amb les
que tinguin alguna botiga.
L’ Alcalde diu que des de l’UBIC no s’ha plantejat.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

8.

Aprovació del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

A petició de Lluís Xavier Gonzàlez, regidor delegat de Comunicació, llegeix la proposat que es
presenta a la consideració del ple i que diu així:
“Adhesió de l’Ajuntament de Solsona als principis del “Decàleg de bones pràctiques de la
Comunicació Local Pública”
L’Ajuntament de Solsona està compromès amb la voluntat de facilitar la més àmplia
informació sobre la seva activitat i la participació del conjunt de la ciutadania en la vida
social del municipi. Té per objectiu impulsar els valors democràtics, la modernització de
l’Administració i la proximitat amb la població, i concep els mitjans de comunicació de
titularitat municipal com a instruments cohesionadors.
Aquest compromís es va començar a palesar l’any 2004 amb l’aprovació del Reglament
regulador de la participació dels grups municipals en els mitjans de comunicació locals de
titularitat pública, i es va refermar el 2007 amb l’aprovació de la constitució del Consell
Municipal de Comunicació. En tots dos casos, la Corporació va fer seus, implícitament, els
principis del “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública”.
Atès que el 2003 el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona va elaborar, juntament amb el Col·legi de
Periodistes, el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública”.
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Atès que Solsona forma part de les 18 capitals de comarca del país amb una puntuació
superior al 50 per cent d’indicadors positius en el Mapa de les bones pràctiques de la
comunicació pública local a Catalunya, basat en l’estudi de la transparència dels webs dels
ajuntaments.
Atès que Solsona és una de les capitals de comarca que l’informe del LPCCP destaca pel
seu compromís amb les bones pràctiques de la comunicació municipal, si bé encara pot
proporcionar més eines de participació ciutadana a través del web i una informació més
ampliada que n’incrementi la transparència.
Atès que des del LPCCP es recomana als ajuntaments publicar en els seus webs l’acord
d’adhesió al seu decàleg, així com els principis que recull.
Atès que el decàleg fa tot un seguit de recomanacions sobre bones pràctiques en els
mitjans locals de comunicació de titularitat pública (publicacions, emissores de ràdio, webs
municipals...), i que a Solsona actualment ja es tenen presents en el dia a dia d’aquests
mitjans.
Es considera d'interès donar suport al “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació
local pública” i subscriure el seu contingut. Per aquest motiu, per reafirmar el compromís
ètic i plural, i la major transparència dels mitjans públics de comunicació de l'Ajuntament de
Solsona, s'adopten els següents
ACORDS
Primer. Donar el suport de l'Ajuntament de Solsona al “Decàleg de bones pràctiques de la
comunicació local pública”, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi
de Periodistes, que s'adjunta com annex.
Segon. Difondre el decàleg entre la ciutadania mitjançant la seva publicació al web
municipal.
Tercer. Comunicar aquest acord plenari al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.”
Continua Lluís Xavier i explica que l’Ajuntament de Solsona està situat en el segon lloc del
rànquing de bones pràctiques de la comunicació pública local de les capitals de comarca tant
en l’àmbit de la Catalunya central com a en la demarcació de Lleida. Ho posa de manifest un
estudi realitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona a partir de l’anàlisi de la informació i la transparència dels
webs municipals.
Segons aquest estudi, Solsona té una puntuació del 63% per cent, que a la Catalunya Central
només és superat per Vic, amb un 73%, i a les comarques de Ponent, per Lleida, amb un 68%.
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El web de Solsona està a la mateixa posició que Granollers i per davant de ciutats com
Tarragona i Manresa.
El regidor diu que tot això ha estat possible gràcies a la bona tasca que realitza el personal
municipal de l’àrea de comunicació, especialment la Noemí Vilaseca.
Tot seguit Francesc Azorín explica que fa nou anys que va començar aquest projecte i s’alegra
de la tasca duta a terme alhora que felicita tot el personal que la porta a terme.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

9.

Aprovació de la revisió del manual d’actuació per a incendis forestals del municipi de Solsona

La regidora de Governació, Isabel Roca, explica que s’ha revisat el manual d’actuació per a
incendis forestals. Els nous treballs incorporen informació més detallada de les zones de
vulnerabilitat i de totes les masies de l municipi. Afegeix que els plans s’han de renovar cada
quatre anys i que hi havia temps fins el mes de desembre però s’ha considerat convenient tenirlo revisat abans de la temporada d’estiu. A partir d’ara, caldrà exposar el manual al tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes i enviar-lo al departament d’Interior de la Catalunya
Central de la Generalitat de Catalunya pel donar-li la conformitat.
Tot seguit es procedeix a la votació i per unanimitat dels regidors assistents s’aprova la revisió
del manual d’actuació per incendis forestals del municipi de Solsona.

10. Compromís de posar el nom de “les Homilies d’Organyà” a un carrer de Solsona
L’Alcalde llegeix la instància que el dia 5 de juliol de 2012, Jordi Oliva i Franganillo, en
representació de Reagrupament Independentista Solsonès, presentà a l’Ajuntament de Solsona
en què demanava acordar nomenar amb el nom d’Homilies d’Organyà un carrer, passeig o
plaça de la nostra ciutat.
A la instància s’exposava que la nostra llengua, una llengua romànica d’abast mitjà viu
moments difícils. La sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya suposa una afectació general de la matèria lingüística estatutària.
Com a resposta política i cívica al moment complicat que viu la llengua catalana, Reagrupament
Independentista s’ha proposat sumar esforços amb la societat civil i amb tots aquells partits
polítics que s’hi vulguin afegir, per tal de reforçar l’autoestima dels catalans i el seu compromís
amb la seva llengua i la seva cultura.
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Un bon punt de patida és reivindicar el primer gran document en prosa de la llengua catalana
“Les Homilíes d’Organyà”.
L’alcalde explica que sols per aquest fet ja es mereix un reconeixement però a més a més,
segons Eugeni Barniol, el vuit pergamins que es conserven van ser custodiats pels canonges
de Sant Agustí que hi havia a Solsona, fet que encara dóna més sentit a aquest acord.
Per aquests motius proposa a la consideració del Ple adoptar el compromís de reservar el nom
de “Les Homilies d’Organyà” per quan sigui necessari donar nom a un carrer o passeig o
plaça de la ciutat.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

11. Aprovació de la separació de l’Ajuntament de Solsona del Consorci per a la gestió de la televisió digital
pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès
A petició de l’alcaldia, Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró, regidor delegat de Comunicació i
Noves Tecnologies, llegeix la proposta que es presenta a la consideració del Ple i que diu
així:
“Proposta sobre aprovació, si escau, de la baixa de l’Ajuntament de Solsona com a membre
del consorci per a la gestió del servei de televisió digital pública de la demarcació del
Bages/Berguedà/Solsonès
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en sessió del dia 25 de maig de 2006 va acordar:
“Primer. Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de
Televisió Digital Pública de la Demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i el projecte
d’estatuts.
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta dies. En
cas que en el termini d’informació pública no es presentin reclamacions o suggeriments,
el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat definitivament.
2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny de 2006, va
aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió
Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès, i els seus estatuts i va
acceptar l’encomana de gestió feta pels Ajuntaments d’Artés, de Balsareny, de Berga, de
Cardona, de Gironella, de Navarcles, de Navàs, de Puig-reig, de Sallent, de Sant Fruitós
de Bages, de Sant Joan de Vilatorrada, de Sant Vicenç de Castellet, de Santpedor i de
Súria, per a la realització dels tràmits d’informació pública i inscripció del Consorci.
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3. Durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions a cap dels
ajuntaments consorciats, per la qual cosa els Estatuts del Consorci per a la gestió del
Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès van
quedar aprovats definitivament i van ser publicats al BOPB núm. 233, de 29 de setembre
de 2006.
4. El 28 de juliol de 2009, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consorci, l’objecte del qual
era la gestió conjunta del servei de televisió digital local corresponent al programa del
canal múltiple de la demarcació a la qual pertanyen els ajuntaments consorciats. El
context econòmic actual, però, no fa viable la posada en marxa d’un canal públic.
Consideracions legals
1. Article 323 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, segons el qual “qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre
que compleixi les condicions següents:
a) Formular el preavís en el termini que assenyalin els estatuts.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garantir
el compliment dels que hi hagi pendents.”
2. Article 25.1 del estatuts del Consorci, que preveu que la separació d’algun dels seus
membres podrà realitzar-se comunicant-ho al president del Consorci amb tres mesos
d’antelació, sempre que l’entitat que se separi estigui al corrent dels seus compromisos
anteriors i garanteixi la liquidació de les operacions aprovades fins al moment de la
separació.
3. No obstant això, i d’acord amb el previst a l’article 25.2 dels estatuts del Consorci, les
entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, obtenir la respectiva
separació del Consorci en qualsevol moment.
Per tot això, com alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la normativa
vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Solsona com membre del Consorci per a la
Gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i
Solsonès i sol·licitar la seva separació al Ple de l’Ajuntament.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital
Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès.
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Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal per a la realització dels tràmits
oportuns.
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat del present acord.”
Lluís Xavier Gonzàlez explica que aquest Consorci es va crear amb l’objectiu de gestionar un
canal de televisió públic que abastava els municipis de les comarques del Bagues, Berguedà i
Solsonès i on l’Ajuntament de Manresa prenia la iniciativa. La deficient situació econòmica de la
majoria d’ajuntaments ha fet que molts es vagin desvinculant d’aquest projecte, fins i tot el de
Manresa, aquest perquè ja disposa de dos canals de TV.
Això ha fet replantejar a l’Ajuntament de Solsona si val la pena continuar pagant l’aportació
quan no se sap quin fruit se’n traurà, i si valdrà la pena.
El regidor explica que en la darrera reunió del Consell Municipal de Comunicació es va exposar
la situació i per majoria es va informar favorablement donar de baixa l’Ajuntament de Solsona
d’aquest consorci.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

12. Moció sobre el Correllengua 2012
A petició de l’alcaldia, Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, llegeix la moció que es
porta a la consideració del Ple. La regidora explica que li agradaria que algun dia aquesta
moció ja no s’hagués d’incloure a l’ordre del dia perquè seria una senyal de que la nostra
llengua ja seria una llengua sobirana d’un país sobirà. La proposta diu així:
“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la
llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones
nouvingudes;
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries;
Atesa la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consell comarcals, associacions i societat civil en
general;
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana;
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
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Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la
plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26, baixos, 08014 de Barcelona, i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.”
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

13. Modificació de la composició del Consell Municipal de Sostenibilitat
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 31 de març de 2011,
aprovà el Reglament de funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Solsona.
L’article 4 de l’esmentat reglament determina el nombre de membres del Consell fixant,
entre d’altres, tres representants per associacions veïnals i un representant pel Vinyet.
Fins a l’actualitat les associacions de veïns que formaven part del Consell eren l’associació
de veïns del Camp del Molí, la de cal Xuxa i la del barri de Sant Antoni de La Plana, i com a
representant del Vinyet al Consell es nomenà l’associació de veïns de la partida de Sant
Bernat.
Atès recentment que s’ha constituït l’associació de veïns del Vinyet de Solsona, es
considera que és aquesta entitat qui ha d’ésser membre del Consell en representació del
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Vinyet i que l’associació de veïns de Sant Bernat pot assistir al Consell com a associació
veïnal.
Per aquests motius es proposa al Ple:
Primer. Modificar la composició dels membres del Consell Municipal de Sostenibilitat de
Solsona, incrementat fins a quatre el nombre de representants de les associacions veïnals i
que seran les entitats següents:
Associació de veïns del Camp del Molí
Associació de veïns de Cal Xuxa
Associació de veïns de Sant Antoni de La Plana
Associació de veïns de la partida de Sant Bernat
Segon. Acordar que l’entitat que representa al Vinyet de Solsona al Consell Municipal de
Sostenibilitat sigui l’associació de veïns del Vinyet.”
La regidora delegada de Medi Ambient, Judith Cardona, explica el contingut de la proposta que
es presenta i diu que en la darrera reunió del Consell Municipal de Sostenibilitat es va proposar
aquest canvia per regularitzar la representativitat de totes els associacions de veïns.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

14. Moció de rebuig a la involució democràtica promoguda per l’Estat Espanyol i en defensa de
l’autonomia local i nacional
L’alcalde llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“En els darrers anys hem vist com els presidents del govern espanyol s’han entossudit a
negar realitats que evidenciaven una situació econòmica desfavorable, de desacceleració, i
han pres mesures que, progressivament, han laminat els drets socials i nacionals de la
ciutadania dels Països Catalans. Finalment, la intervenció per part de la Unió Europea en el
sistema bancari espanyol ha estat una realitat. L’estat espanyol ha actuat tard i malament.
En un context complex com l’actual, amb la finalitat de mantenir el nombre i qualitat dels
serveis públics bàsics que configuren l’estat del benestar, es fa necessari revisar
procediments i buscar noves fórmules que aportin major eficiència i estalvi econòmic a la
gestió pública. Ara bé, l’estat espanyol, amb la seva ofensiva està sobrepassant tots els
límits que havien marcat fins avui les regles del marc democràtic, abusant de la figura dels
decrets llei, un procediment que hauria de servir només per a casos excepcionals, i
provocant ingerències a l’autonomia municipal i catalana dia sí i dia també.
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El món local, en contacte permanent amb la ciutadania, és qui rep més pressió directa dels
conciutadans de viles i ciutats i, alhora, més enllà de tots els serveis impropis que presta i
que amb els anys han augmentat sense que s’hagi compensat aquest fet amb més
ingressos, s’està veient fortament castigat per les mesures que està prenent el govern
espanyol. Els ajuntaments han vist com l’estat espanyol els imposava els barems a aplicar
en l’impost de l’IBI, han vist retallats els ingressos que tenien per promoure polítiques
actives d’ocupació, els fons per promoure la integració de la immigració o per mantenir les
escoles bressol municipal, entre d’altres.
En aquesta línia, la reforma aprovada en el Consell de Ministres del divendres 13 de juliol,
que en el seu conjunt pretén aconseguir un estalvi de 65.000 milions d’euros, i les següents
que se’n preveuen, tenen un marcat caràcter recentralitzador i són poc sensibles amb les
realitats territorials i amb la ciutadania a qui es dirigeixen.
En aquest sentit, es proposa una reducció del nombre d’electes locals dels consistoris de
cara al mandat 2015-2019, una mesura estètica que suposarà un retrocés des del punt de
vista democràtic i que tindrà uns efectes incerts des del punt de vista de l’estalvi real per a
les finances públiques. D’altra banda, l’increment de l’IVA que es farà efectiu a partir de l’1
de setembre podria suposar, segons dades calculades per l’ACM, que els municipis hagin
de pagar fins a 120 milions més en concepte d’IVA, un fet que suposarà un desajust en els
pressupostos municipals.
Aquesta reforma suposa, a més, un avenç més en la retallada dels drets socials i la
capacitat de consum de les famílies. El govern espanyol incrementa l’impost de l’IVA,
liberalitza el model comercial, reforma la funció pública, suprimint la paga extraordinària de
desembre i reduint els dies de lliure disposició i altres prestacions socials, entre altres.
Tot això, mentre es mantenen ministeris i estructures administratives estatals en matèries en
què l’Estat ha deixat de tenir competència, per estar transferides a les comunitats
autònomes, com ara la cultura, la sanitat, l’habitatge o el comerç, o que són clarament
sobreres i exagerades en època de crisi, com ara les inversions en infraestructures amb
baixa relació cost/benefici, la despesa militar, o la despesa en esport d’elit.
A més de plegar-se a la lògica perversa de les grans corporacions i grups financers, que
malden per socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis, les mesures anunciades i la seva
aplicació concreta suposen un nou greuge envers la ciutadania catalana, ja que mentre
Europa relaxa les condicions macroeconòmiques imposades a l’Estat a canvi del seu
rescat, l’Estat al seu torn no relaxa, sinó que endureix, les condicions a complir per les
comunitats autònomes, malgrat que aquestes tenen la competència exclusiva i la
responsabilitat de gestionar l’estat del benestar (sanitat, ensenyament i serveis socials).
En el cas català l’afectació és especialment greu, ja que les noves mesures se sumes al
dèficit fiscal denunciat i comprovat des de fa anys. Un dèficit fiscal que es concreta en el fet
que la inversió i el finançament per càpita dels serveis públics per part de l’Estat és molt
menor a Catalunya que a la resta de comunitats autònomes. L’asfíxia financera de la
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Generalitat, produïda per l’incompliment sistemàtic per part de l’Estat de la legalitat
establerta a l’Estatut, pactada i rubricada en comissions bilaterals, juntament a la
desproporcionada exigència d’austeritat en els pressupostos públics catalans per part de
l’Estat, comporta que la ciutadania del nostre país sigui la que més paga en impostos, i la
que en canvi menys finançament per càpita rep per a la prestació dels serveis de l’estat del
benestar.
Davant d’aquesta situació d’ingerència vers el món local, i de nous retrocessos democràtics
i en els drets socials i nacionals, els grups municipals d’ERC i de CiU de l'Ajuntament de
Solsona proposen l’adopció dels acords següents:
Primer. Manifestar el convenciment que les mesures d’ajust econòmic impulsades pel
govern espanyol suposen un retrocés flagrant dels drets socials i nacionals de la ciutadania
dels Països Catalans i denunciar l’actitud d’ingerència del govern de l’estat espanyol vers el
món local català.
Segon. Reivindicar la competència exclusiva efectiva en règim local per la Generalitat de
Catalunya i demanar que continuï en fermesa al govern de la Generalitat de Catalunya
davant l’enèsim atac del govern espanyol en aquest àmbit.
Tercer. Manifestar el rebuig a què hagi de ser la ciutadania, a través de sacrifici en la
reducció dels salaris i prestacions socials, la que pagui la irresponsable gestió financera de
bancs i caixes arruïnats per l’explosió de la bombolla immobiliària.
Quart. Manifestar el rebuig a l’ofec financer que pateix la Generalitat de Catalunya, el
denominat espoli fiscal, que es concreta en un finançament dels serveis i inversions públics
a Catalunya, per càpita, inferior a la mitjana estatal.
Cinquè. Exigir un nou model de finançament basat en el concert econòmic solidari, i que
pivoti en els principis de l’autosuficiència, la solidaritat i el cobrament de tots els impostos a
través d’una Agència Tributària sota sobirania catalana.”
Pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu del grup municipals del PSC i comenta que tot i
que està d’acord amb molts aspectes de la moció no pot donar suport al on es demana una
Agèncai Tributària sota sobirania catalana. Explica que el seu partit sempre recolzarà tot el
que sigui treballar per anivellar els comptes de Catalunya però no amb sobirania catalana.
Tot seguit es procedeix a la votació de la proposta presentada a la consideració del Ple, que
s’aprova per majoria absoluta amb onze vots a favor dels regidors David Rodríguez i González
(ERC), Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), Sara Alarcon i
Postils (ERC), Maria Tripiana i Viladrich (ERC), Judit Cardona i Calvo (ERC), Isabel Roca i
Guitart (ERC), Francesc Azorín i Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David
Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU) i una abstenció de la regidora Encarna Tarifa i
Fernández (PSC).
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15. Dimissió de la regidora Anna M. Viladrich i Barcons
L’alcalde, David Rodríguez i Gonaález, dóna compte de l’escrit que la regidora Anna Maria
Viladrich i Barcons, va presentar el dia 19 de juliol de 2012, amb registre d’entrada núm. 2904,
en què exposava que degut a la seva situació personal, en aquests moments, no li és possible
assumir les tasques relacionades amb els seu càrrec.
Per aquest motiu, renuncia al càrrec de regidora a l’Ajuntament de Solsona, pel grup
municipal de Convergència i Unió i proposa que la substitueixi Juan José Campus i García,
amb NIF 39933145Q, i adreça C. Pigot Verd, 3 del Pi de Sant Just (Olius), sisè en les llistes
de Convergència i Unió a les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011.
L’alcalde agraeix a la regidora la tasca realitzada pel be de Solsona, amb aportacions
individuals que cercaven la millora de la ciutat. L’alcalde afegeix que és tradició de
l’Ajuntament i és de justícia que la regidora rebi una placa amb una reproducció de la
medalla de regidor del consistori solsoní, lliurament que es farà en el decurs del proper ple,
quan pregui possessió el nou regidor.
Tot seguit Anna M. Viladrich adreça les últimes paraules al plenari i diu:
“Avui per mi és un dia amb una barreja d’emocions. Com ja saben els meus companys de
grup fa uns mesos que vaig prendre la decisió de deixar el grup municipal i passar el relleu
al Joan.
Els que hem coneixeu, ja sabeu que a mi no m’agraden les coses a mitges i quan em
comprometo en un projecte és per implicar-m’hi al màxim.
No sabem el futur que ens espera i algunes vegades, com ara em passa a mi, les
circumstàncies ens obliguen a prendre decisions que encara que no ens agradin, són
necessàries i, qui sap, potser algun dia, reemprendre projectes que he deixat.
M’estimo Solsona i en el moment que vaig decidir presentar-me a unes eleccions era
perquè creia que des de la meva modesta parcel·la podia aportar idees i accions per
millorar la nostra ciutat.
Des de l’oposició aquesta no és una tasca fàcil però no impossible. Moments com l’actual
ens hauríem de replantejar com actuem i deixar-nos de banda de colors. Tots tenim un
projecte comú que és Solsona i cal col·laborar pel be comú.
En la meva renúncia proposo que em substitueixi en Joan Campus deixant-li a ell i a tots els
meus companys de grup que el treball que realitzin sigui fructífer i que amb el temps els
resultats siguin visibles.
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I per últim vull agrair la confiança de tothom qui ens va votar i em va donar la possibilitat
d’accedir al càrrec, per al suport rebut i el respecte que se m’ha demostrat i dir-vos que
sempre que necessiteu un cop de ma o una opinió més, allà estaré. Ara i sempre per
Solsona. Moltes gràcies”

16. 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 39/2012 al 65/2012 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Isabel Roca, regidora delegada de Governació informa que demà s’obrirà el trànsit de la cruïlla
de cal Coll però els treballs de la rotonda han de continuar atès que s’ha d’incrementar el
pendent.
Maria Tripiana, regidora delegada de Joventut, comenta que s’ha publicat les bases per accedir
a subvencions dels Plans Locals de Joventut. L’Ajuntament s’acollirà a la convocatòria però es
possible que fins el mes de novembre no es conegui la resolució. Enguany es presenta un Pla
sols per Solsona, no és mancomunat amb Olius com en anys anteriors.
Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme i Serveis, explica:
− S’estan fent obres de millora a les xarxes d’aigües residuals i pluvials del carrer Àngel
Guimerà per evitar els problemes que aquestes xarxes provoquen als veïns en èpoques de
pluja.
− S’ha fet un estudi de les llicències d’obres concedides en els tres primers mesos que s’ha
aplicar el sistema d’autoliquidació de les llicències i dels imports que s’han cobrat per
llicències.
− S’ha fet un aixecament topogràfic de tota la xarxa d’aigua en alta de l’Ajuntament de
Solsona.
Lluís Xavier Gonzàlez, regidor delegat de Turisme, Promoció Econòmica i Esports, diu:
− Les visites guiades nocturnes han tingut molt èxit i s’ha incrementat les visites durant dos
caps de setmana.
− S’ha posat a la venda un joc d’un memori de Solsona.
− Es va continuant amb les xerrades i tallers dels projectes SolsonaCo i Solsona CoParty.
− L’UBIC prepara la campanya de “fora estocs”.
− S’ha organitzat les 24 hores de futbol sala.
− Ja s’ha fet l’hora de resistència a la piscina.
− Durant el mes de juliol el nombre d’infants que han participat en les activitats multiesportives
ha superat els 200.
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− S’està acabant de tancar els horaris d’utilització de les instal·lacions esportives que
s’assignaran a les diferents entitats que utilitzen els pavellons.
Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura i del Vinyet, informa dels següents aspectes:
− A partir del dia 27 d’agost es repartirà el programa de la Festa Major.
− Es continuen realitzant visites a les masies del Vinyet amb l’objectiu d’anar avançant amb la
redacció de l’ inventari de camins del Vinyet de Solsona. Ja s’ha visitat les partides de Sant
Honorat i Santa Llúcia i actualment es treballa amb les finques de la partida de Sant Pere
Màrtir.
Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, explica:
− L’Ajuntament de Solsona participa al projecte europeu d’estalvi energètic “Smartspaces”. El
projecte té una durada de tres anys. Durant aquests anys s’avaluarà el potencial d’estalvi
d’energia dels tres edificis que formen part del pla pilot i que són el casal de cultura, els
pavellons i la casa consistorial. S’estudiarà les possibles solucions tecnològiques en matèria
d’estalvi i se n’identificaran els grups d’usuaris, a més d’organitzar sessions informatives per
a cada grup.
L’any 2013, en funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament, s’adquiriran i
instal·laran grups i components tecnològics en els equipaments; els gestors energètics
seran assessorats pel que a les actuacions que cal dur a terme per reduir el consum
energètic.
Durant l’any 2014 es recolliran les dades dels consums d’energia i es compararan amb els
inicials, abans d’instal·lar i adoptar mesures d’eficiència. Es difondran els resultats i
s’extrauran conclusions.
− S’han acabat les obres del tram 4 que segueix les directrius del Pla director de la ribera de
Solsona i que comprèn 450 metres de llargada i que s’estén entre el carrer Molí dels
Capellans i el pont de la variant. L’adequació d’aquesta zona ha estat promoguda per
l’Ajuntament de Solsona, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i finançada per la
Diputació de Lleida i l’Obra Social La Caixa mitjançant un conveni per a la preservació i
difusió de la natura. Les obres han tingut un cost de 75.500 euros
− El dia 18 de juliol es va celebrar el Consell Municipal de Sostenibilitat, on es van valorar les
actuacions dutes a terme en el marc de l’agenda 21.
− Ja està instal·lada al minideixalleria a la zona del Camp del Serra.
− S’han col·locat les bosses de recollida d’excrement de gossos.
Tot seguir l’alcalde, David Rodríguez i González, explica:
− El delegat territorial d’Acció i Família li ha comunicat que els obres del Centre Cívic es
reiniciaran a finals de setembre.
− S’ha fet un petició a la Gerència del Cadastre de Lleida demanant una revisió dels valors
cadastrals de Solsona. Hi ha molts ciutadans que s’han queixats de les valoracions que
actualment tenen els immobles, aspecte que els repercuteix no sols en la quota de l’IBI sinó
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també en tots els impostos relacionats amb la valoració cadastral, com pot ser l’impost de
transmissions patrimonials, plusvàlues...
La petició s’ha fet també per altres municipis que tenen els valors revisats en el mateix
període que Solsona.

17. Precs i preguntes
Anna Viladrich formula les següents preguntes:
1. Com està l’expedient de control de la subvenció del FEIL?
L’alcalde contesta que es va presentar un recurs del qual encara no es té resposta. Ens hem
assabentat que hi ha altres municipis amb problemàtiques similars i des de la Federació de
Municipis de Catalunya es fa un seguiment de l’expedient. De moment no hi ha cap novetat.
2. Les obres de la rotonda de cal Coll han seguit algun projecte?
L’alcalde contesta que han seguit les directrius dels serveis tècnics municipals i del
responsable de la brigada.
3. En relació al Consell Municipal de Sosteniblitat Local demana a l’alcalde i a la regidora de
Medi Ambient que es vetlli perquè Jordi Fraxanet, impulsor de l’Agenda 21, continuï com a
membre del Consell, ja que és qui coneix més bé les pretensions inicials i, per tant, un gran
assessor a tenir en compte.
Tot seguit Francesc Azorín demana:
1. Al xamfrà de la carretera de Manresa amb el carrer Molí dels Capellans, hi ha una estructura
d’una obra que fa temps que s’ha acabat i que ja es podria treure.
L’alcalde contesta que ho revisaran.
2. Per quin motiu aquest any no s’ha pintat la piscina?
L’alcalde contesta que no es pinta cada any.
3. El nombre d’usuaris de les piscines municipals és similar a de l’any passat?
Lluís Xavier Gonzàlez contesta que sembla que ha augmentat però fins que acabi la temporada
no es tindran les dades exactes.
4. Caldria ampliar les zones on es pot extreure bosses d’excrements de gossos, especialment a
l’àmbit dels Babots, al pàrquing de l’escola.

32

Ple ordinari 26.07.2012

Judit contesta que ja és conscients que cal ampliar el servei però que està en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
5. Com estan els tràmits per la construcció d’una rotonda a la zona de la Cissa?
L’alcalde contesta que el departament de Carreteres és conscient de la necessitat d’aquesta
rotonda, fins i tot tenen un projecte fet d’aquest àmbit. El problema és el finançament i s’intenta
negociar i buscar solucions per intentar que comencin les obres
Tot seguit pren la paraula David Manzano i demana quina valoració s’ha fet dels actes
organitzats per Joventut Solsonina.
Maria Tripiana contesta que està pendent de trobar-se amb l’entitat per fer una reunió i valorarho conjuntament.
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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