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

7/2013
ordinari
26 de setembre de 2013
de 21.00 a 22.00 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)
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Juan Campus i García (CIU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Montserrat Torra i Baraldès, Interventora
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.

1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de
la sessió del dia 25 de juliol de 2013 que és les que es presenten a la consideració del Ple.
Pren la paraula Isabel Roca i demana al punt 5 de l’ordre del dia, on diu “Isabel Roca, regidora
delegada de Governació, explica”, cal que hi digui: L’alcalde, explica”
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Tot seguit Sara Alacón , al punt 10 de l’ordre del dia, a la seva intervenció demana afegir les
obres de millora i manteniment que s’han fet als camins del vinyet.
Sense cap altra intervenció, es procedeix a la votació i l’acta presentada a la consideració del
ple s’aprova per unanimitat.

2.

Aprovació de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de Solsona a 31 de desembre de 2012

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Examinada la rectificació anual de l'inventari de béns redactada per la secretària actal., que
reflecteix les altes, baixes i modificacions d’interès que hi ha hagut durant el darrer exercici, i
trobada conforme; i vistos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens
locals, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la rectificació de l' inventari de béns i de drets d'aquest Ajuntament referida al
31 de desembre de 2012, l' import de la qual queda fixat en un actiu de 17.530.576,96 €, un
passiu de 8.409.918,70 € i un net de 9.120.658,26 €.
Segon. Que una còpia de la rectificació de l' inventari, autoritzada per la secretària actal., amb el
vistiplau del president, sigui tramesa al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
No obstant això, la Corporació acordarà el que sigui pertinent.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que es tracta d’un tràmit anual.
Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de CiU, Francesc Azorín, anuncia el vot
favorable dels regidors del seu grup.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.
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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3.

Aprovació del projecte de construcció de dues pistes de pàdel a les instal·lacions esportives
municipals

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Examinat el projecte titulat “Bàsic i executiu de dues pistes de pàdel a la superfície que
actualment ocupa la pista núm. 5 de les pistes municipals de tennis de Solsona i l’adequació de
l’entorn perimetral”, redactat per l’ arquitecte municipal Anna Feu i Jordana,
Tenint en consideració el que disposa l’article 36 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals , aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer: Aprovar inicialment el projecte titulat “Bàsic i executiu de dues pistes de pàdel a la
superfície que actualment ocupa la pista núm. 5 de les pistes municipals de tennis de Solsona i
l’adequació de l’entorn perimetral”, redactat per l’arquitecte municipal, Anna Feu i Jordana.
Segon. Obrir un tràmit d’informació pública, per un període de 30 dies, mitjançant anunci
inserit al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a un dels periòdics de més circulació. Dins
aquest període, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol persona i podran formular-s’hi
les al·legacions que es creguin procedents.
Tercer. Considerar els acords d’aprovació inicial elevats a definitiu sense necessitat
d’adopció de cap altre acord, en el cas que no es presenti cap al·legació o reclamació en el
termini d’informació pública. L’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.
No obstant, la corporació adoptarà el que estimi pertinent.”
Lluís-Xavier Gonzàlez, regidor delegat d’Esports, explica que el procés per a la construcció de
les noves pistes neix en el sí de reunions mantingudes amb representants del Club Tennis
Solsona, en què es planteja com es pot revertir els beneficis que el Club obté amb l’ús de les
instal·lacions municipals, essent el mateix club qui proposa construir una pista de pàdel on en
aquest moment hi ha la pista de terra batuda, proposta que es va ampliar posteriorment a dues
pistes.
Continua encara amb la paraula el mateix regidor i afegeix que actualment s’està negociant el
conveni que ha de regular el funcionament de les pistes. Comenta també que l’ import que es
pressuposta és el que figura al projecte tot i que, quan es demani pressupostos, és probable
que el preu baixi.
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A continuació, Francesc Azorín comenta que queda espai per a una futura tercera pista, a la
qual cosa respon en sentit afirmatiu el regidor d’Esports.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.

4.

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Proposta de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i transferència de crèdit
Expedient número 20/2013-222, referent a la modificació de crèdits 4/2013 del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
Antecedents
Pel Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari com a conseqüència de majors i/o
noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de
la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa
dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
Fonaments de dret
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
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3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
Proposo al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 4/2013, que
cal finançar mitjançant majors i/o nous ingressos efectivament recaptats i anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant nous ingressos i anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació,
amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses a finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

342/60001

Execució 2 Pistes Pàdel

59.547,03

Total altes crèdits :

59.547,03

Finançament:
1/ Nous ingressos amb caràcter finalista:
Partida

Nom

Previsió inicial

78000

Conveni club Tennis Solsona

50.547,03

2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses (que no afecten el normal
funcionament dels serveis):
Partida

Nom

Proposta a la baixa

155/61001

Corba de cal Sala

9.000,00

Total finançament :

59.547,03
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3. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit de les partides que es detallen a
continuació, sense que aquestes comportin una modificació en la quantia total del
pressupost:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
inicial
338/22619

Nom

Consignació
inicial

127.500,00
Festes,
tradicions
i
actes culturals

Proposta de
baixa
11.839,00

Consignació
definitiva
115.661,00

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
338/48900

Nom
Convenis
cultura

Consignació
inicial
61.100,00

Proposta d’alta
11.839,00

Consignació
definitiva
72.939,00

4. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. En
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.”
A petició de l’alcalde, Montserrat Torra, interventora de l’Ajuntament, explica en què consisteix
la modificació que es proposa avui al ple
Francesc Azorín anuncia el vot favorable dels regidors de CiU.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és
aprovada per la unanimitat dels regidors.

5.

Proposta d’atorgament d’ajuts a les persones que han liquidat l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana corresponent a l’exercici 2012

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (anomenat
plusvàlua) es calcula sobre la base del valor cadastral del sòl.
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Tenint en compte que caldria ajustar la realitat cadastral a la situació del mercat immobiliari.
Vist que l’any 2012 va finalitzar la bonificació que es feia del valor cadastral a efectes de
l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Vist que per a l’any 2013 ja es van corregir a la baixa els tipus de gravamen de l’ esmentat
impost.
Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:
1. Atorgar un ajut a totes aquelles liquidacions de l’IIVTNU de l’exercici 2012 a les quals no
se’ls havia aplicat la reducció que s’especifica a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 3
que regula aquest impost, pel mateix percentatge.
2. L’ajut serà rogat i s’haurà de justificar el pagament de la totalitat de la liquidació de
l’IIVTNU d’acord amb els tràmits establerts a la normativa vigent. En cap cas s’aplicarà
l’ajut als recàrrecs que s’hagin pogut aplicar.
3. Que es comptabilitzi com a devolució d’ingressos cada un dels ajuts, els quals s’hauran
de justificar amb el document esmentat al paràgraf anterior.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i comenta que el que avui es proposa al ple és una qüestió de
justícia.
Francesc Azorín palesa el vot favorable del seu grup i demana si hi ha algun termini màxim per
presentar les sol·licituds.
Respon l’alcalde a la pregunta plantejada per Francesc Azorín i explica que no hi ha cap
termini, per tal que ningú en quedi exclòs.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és
aprovada per la unanimitat dels regidors.

6.

Proposta en relació al marc pressupostari a mig termini

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un
marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs
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pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres
paràmetres:
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions
públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la
seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i
despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs
pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari
prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost aprovat de
l’exercici n, elaborant una previsió per als exercicis n+1, n+2 i n+3, juntament amb
l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva
realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest
mandat.
Per tant, es proposa al ple l’aprovació del següent acord:
1. Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en
vigor (n+1, n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
2. Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.”
La interventora municipal explica els trets principals de la proposta.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és
aprovada per la unanimitat dels regidors.
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7.

Aprovació dels dies de festes laborables de caràcter local per a l’any 2014

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya en què demana que per acord de Ple es proposin
els dos dies de festa laboral de caràcter local.
Vist el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals dues tindran caràcter local i, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer. Proposar, pel municipi de Solsona, els dies 8 i 9 de setembre de 2014 com a festes
laborals de caràcter local.
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”
Tots es regidors es mostren conformes amb la proposta presentada a la consideració del Ple.
Es procedeix a la votació i la proposta que es porta a la consideració del Ple s’aprova per
unanimitat dels assistents.

8.

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 130/2013 al 167/2013 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Intervé en primer lloc la regidora delegada d’Ensenyament, Encarna Tarifa, i dóna compte de la
reunió que ella mateixa i l’alcalde van mantenir amb la consellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per tractar el tema de la nova escola El Vinyet, reunió que valora de
manera positiva i en la que la consellera va prendre el compromís de redactar el projecte del
centre quan l’Ajuntament hagi finalitzat les obres d’urbanització del carrer de Francesc Ferrer i
Guàrdia.
Continua encara amb la paraula Encarna Tarifa i explica els canvis d’horaris que hi ha hagut a
les escoles de Solsona, finalitzant la seva intervenció amb informació del cicle de tallers per a
pares, taller amb el que es vol donar eines a les famílies per a donar una bona educació als fills.
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, dóna compte de les actuacions fetes a la
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seva regidoria i que, en aquest cas, es concreten en la nova senyalització, tant vertical com
horitzontal, que s’ha col·locat al polígon industrial Els Ametllers, en la senyalització de zona
residencial que s’ha col·locat al carrer de Pedraforca i en la instal·lació del semàfor que ha de
controlar l’accés rodat al nucli antic pel portal del Castell, espai on la setmana propera es
començaran a fer proves.
Finalment, convida els assistents a participar de la festa de la Policia Local que es farà el proper
dia 6 d’octubre.
Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social, informa de la posada en funcionament del
web jove d’habitatges i de l’ampliació als productes frescos que es preveu fer al banc
d’aliments. Pel que fa a Polítiques d’Igualtat, explica que ja ha començat el curs de taixí i que,
aviat, començarà el de creació de blocs.
El regidor delegat d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, en relació a les obres d’urbanització del carrer
de Francesc Ferrer i Guàrdia, explica que han finalitzat els treballs d’enllumenat i clavegueram i
que es preveu col·locar el panot, l’aglomerat i el transformador en el decurs del mes d’octubre.
Pel que fa a la nova biblioteca, explica que en aquests moments es realitzen les obres dels
tancaments exteriors.
Continua amb la paraula el mateix regidor i, quant a la regidoria de Servei, dóna compte dels
treballs de redacció del reglament de l’aigua i de la sessió del ple i de la comissió de comptes
de la Mancomunitat d’Aigües que es va fer el dia 24 d’octubre.
Tot seguit, pren la paraula Lluís-Xavier González i, pel que fa a l’àrea de Promoció Econòmica,
dóna compte de l’aprovació de la concessió del projecte dels polígons Solsona-Cardona, així
com de les reunions mantingudes amb Localret i amb Telefònica en què els representants
d’aquests es van comprometre a mantenir una reunió els propietaris dels polígons pel tema de
la fibra òptica. Comenta també el treball que duen a terme els dispositius d’inserció
sociolaboral.
En relació a l’àmbit del turisme, informa de l’augment de visites a l’Oficina de Turisme, de la
renovació dels fulletons de la Catedral, gràcies a una subvenció de la Diputació de Lleida, així
com dels actes que es faran a Solsona amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni.
Pel que fa al comerç, informa de la campanya “Aixequem les persianes!”.
Continua encara Lluís-Xavier González i, pel que fa a la regidoria de Comunicació, dóna compte
de la presentació de la programació de la nova temporada de Solsona FM, de la que
en
destaca l’emissió d’informatius diaris.
Finalment, i quant a la regidoria d’Esports, informa dels preparatius de la nit de l’Esportista.
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A continuació, intervé Sara Alarcón i, pel que fa a la regidoria de Cultura, informa de la
representació que, de La bella i la bèstia, es farà al Teatre Comarcal de Solsona i de la creació
d’una comissió per al tricentenari del 1714.
Pel que fa al vinyet, explica d’una banda que, des dels serveis tècnics municipals s’està
enllestint l’inventari de camins i, de l’altra, dóna compte de les actuacions que s’han realitzat en
diversos camins.
Finalment, i pel que fa a l’àrea de Salut, Sara Alarcon dóna compte de la campanya del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya “Els segons compten”.
Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, dóna compte de l’estat de la campanya de
regulació de la població de coloms i del pacte dels alcaldes. Finalment, convida els assistents a
participar de la caminada pedalada que es farà amb motiu de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, alhora que agraeix el suport de les entitats que hi col·laboren.
Per acabar, intervé l’alcalde, David Rodríguez, i dóna compte dels punts següents:
•
•
•
•
•

de la reunió de valoració de la Festa Major, en la que es va buscar alternatives al tro que
es llença des del balcó de l’Ajuntament i es va tractar de la millora de la seguretat dels
mascles a la plaça Major;
de les reunions mantingudes amb l’Incasol per tractar del polígon de Santa Llúcia, del
col·lector i de la previsió del futur parc de bombers;
de la reunió mantinguda amb el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya per
tractar el futur del Museu Diocesà i Comarcal;
de l’inici dels treballs de construcció de la rotonda de la cruïlla de la carretera de
Manresa amb els carrers de Pedraforca i del Pla de Bessies;
de la previsió d’actuacions per al proper mes d’octubre per l’incivisme dels propietaris
de gossos;

L’alcalde acaba la seva intervenció felicitant la secció de Solsona de l’Assemblea Nacional
catalana per l’èxit organitzatiu de la cadena humana el dia 11 de setembre.

9.

Precs i preguntes

Francesc Azorín explica que amb la informació que han anat donant els regidors al llarg del Ple
ja han contestat les preguntes que tenien formulades.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde

11

