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

7/2012
ordinari
27 de setembre de 2012
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 Alarcon i Postils (ERC), tercera tinenta d’alcaldia
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Judit Cardona i Calvo (ERC)
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Juan Campus i García (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Montserrat Torra i Baraldés, interventora
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a les actes
de les sessions dels dies 26 de juliol de 2012 i 7 de setembre de 2012, que són les que es
presenten a la consideració del Ple.
Els regidors presenten les esmenes que es relacionen a continuació, totes elles relatives a l’acta
corresponent a la sessió del dia 26 de juliol de 2012:
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Lluís Xavier Gonzàlez diu que al punt 8 de l’ordre del dia, on diu: “A petició de l’alcalde Lluís
Xavier Gonzàlez , regidor delegat de Comunicació”, cal que hi digui: “A petició de Lluís Xavier
Gonzàlez , regidor delegat de Comunicació.
Lluís Xavier Gonzàlez diu que al punt 9 de l’ordre del dia, on diu: “Lluís Xavier Gonzàlez, regidor
delegat de Comunicació i Telecomunicacions”, cal que hi digui: “A petició de Lluís Xavier
Gonzàlez , regidor delegat de Comunicació i Noves Tecnologies.
Sara Alarcón diu que al punt 16 de l’ordre del dia, on informa de les visites a les masies del
vinyet, on diu: “Ja s’han visitat les partides de Sant Bernat i Santa Llúcia“, cal que hi digui: “Ja
s’han visitat les partides de Sant Honorat i de Santa Llúcia“.
Francesc Azorín demana introduir dos esmenes que són les següents:
− Al punt 3 de l’ordre del dia, a la intervenció on diu: “enguany s’abstindran perquè entenen
que no l’equip de govern ha fet res”, cal que hi digui: “enguany s’abstindran perquè entenen
que l’equip de govern ha fet res”.
− Al punt 17 de l’ordre del dia, a la pregunta on diu: “Molins dels Capellans”, cal que hi digui:
“Molí dels capellans”.
Tot seguit Sílvia Torra fa constar que encara no ha rebut la memòria del Fons Econòmic i Social
que va reclamar en el decurs d’un ple ordinari.
David Rodríguez, alcalde president, diu que procurarà que la rebin de forma urgent.
Una vegada escoltades i acceptades les esmenes formulades, aquestes són incorporades a
l’acta del dia 26 de juliol de 2012, de manera que les dues actes que es duen a la consideració
del ple d’avui s’aproven per unanimitat dels assistents.

2.

Dissolució de la Societat Municipal Solsona Mitjans, SL, amb efectes a partir del 30 de setembre de
2012

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que es transcriu a continuació:
“En data 10 d’agost de 2005 es va constituir la societat de responsabilitat limitada i capital
íntegrament municipal anomenada Solsona Mitjans, SL, inscrita en el Registre Mercantil de
Lleida al tom 1035, foli 184, full L-20.381, inscripció primera.
L’objecte social d’aquesta societat és la prestació de serveis municipals dins l’àmbit de la
informació i de la comunicació adreçats a la divulgació del foment d’activitats cíviques i
ciutadanes en el camp de la cultura, el lleure i la formació; a contribuir al coneixement de la
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realitat social de Solsona i a la participació dels solsonins i les solsonines en la vida social
de la ciutat; a promoure la identificació de la ciutadania amb la ciutat i la millor convivència i
integració dels ciutadans i dels ciutadanes i les seves diverses expressions culturals.
Que les activitats que té per objecte la societat es poden dur a terme de forma directa pel
propi Ajuntament de Solsona i, pels interessos generals de municipi, cara a optimitzar
recursos, el ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 31 de maig de
2012, acordà iniciar els tràmits per la dissolució i la liquidació de la societat Solsona
Mitjans, SL.
Atès que ja s’ha anotat les inscripcions de les aprovacions dels comptes d’aquesta societat
davant el registre mercantil de Lleida
Vist l’article 360 i següents del Real decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Dissoldre la societat de responsabilitat limitada Solsona Mitjans, SL, amb CIF
núm. B25586611, amb afectes a partir del dia 30 de setembre de 2012.
Segon. Declarar que, com a conseqüència de la dissolució de la societat i en aplicació de
les normes legals i estatutàries, els administradors socials queden convertits en liquidadors
de la societat.”
A continuació, pren la paraula Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, i anuncia el
vot favorable dels regidors del seu grup, tal i com ja van fer en el tràmit de l’aprovació inicial.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i s’aprova per
la unanimitat dels assistents.

3.

Dissolució de la Societat Municipal de Promoció Turística de Solsona, SL, amb efectes a partir del 30
de setembre de 2012

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que es transcriu a continuació:
“En data 10 d’octubre de 2008 es va constituir la societat de responsabilitat limitada i capital
íntegrament municipal anomenada Societat de Promoció Turística de Solsona, SL, inscrita
en el Registre Mercantil de Lleida al tom 1166, foli 162, full L-23.198, inscripció primera.
L’objecte social d’aquesta societat és la promoció i el foment del turisme, el comerç, la
cultura i el lleure del municipi.
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Que les activitats que té per objecte la societat es poden dur a terme de forma directa pel
propi Ajuntament de Solsona i, pels interessos generals de municipi, cara a optimitzar
recursos, el ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 31 de maig de
2012, acordà iniciar els tràmits per la dissolució i la liquidació de la Societat de Promoció
Turística de Solsona, SL.
Atès que ja s’ha anotat les inscripcions de les aprovacions dels comptes d’aquesta societat
davant el registre mercantil de Lleida.
Vist l’article 360 i següents del Real decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Dissoldre, amb efectes a partir del dia 30 de setembre de 2012, la societat de
responsabilitat limitada anomenada Societat de Promoció Turística de Solsona, SL, amb CIF
B25675968.
Segon. Declarar que, com a conseqüència de la dissolució de la societat i en aplicació de
les normes legals i estatutàries, els administradors socials queden convertits en liquidadors
de la societat.”
Intervé en primer lloc Francesc Azorín i demana si s’ha arribat a algun acord amb el Consell
Comarcal per tal de compartir l’oficina comarcal de turisme.
Respon el regidor delegat de Promoció Econòmica i Turisme, Lluís Xavier González, i
explica que es mantenen converses amb l’ens comarcal en aquest sentit, assenyalant
també que la voluntat hi és per les dues bandes i que, en aquests moments, manca posarse d’acord en el tema dels horaris.
Intervé puntualment l’alcalde i palesa la seva confiança en arribar a un acord abans de final
d’any.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat dels assistents.

4.

Dissolució del Consorci per al desenvolupament de la comarca del Solsonès

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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“Ratificació de la dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la comarca del
Solsonès.
Considerant l’Assemblea General del Consorci per al Desenvolupament de la comarca del
Solsonès (celebrada el proppassat 25 de juliol de 2012), en la qual es va aprovar la
dissolució d’aquest.
En compliment del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya, cal procedir a la ratificació de l’esmentada
dissolució per acord del Ple dels municipis consorciats, adoptat per majoria absoluta.
És per això, que es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer. Ratificar la dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la comarca del
Solsonès, atès que el municipi Solsona forma part d’aquest Consorci.
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci i a la Direcció General d’Administració Local
(Via Laietana, 26, 2n, 3a planta, 08003 Barcelona) per tal que en tinguin coneixement i
realitzin els tràmits pertinents.
Tercer. Facultar a l’alcalde per tal que procedeixi a la signatura de la documentació
necessària en compliment d’aquest acord.”
Lluís Xavier González explica que el Consorci per al Desenvolupament de la comarca del
Solsonès va ser creat al seu moment per gestionar el ajuts corresponents als fons Leader.
Per la seva banda, Francesc Azorín, anuncia el vot favorable dels regidors del grup
municipal de CiU.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i s’ aprova per
la unanimitat dels assistents.

5.

Aprovació dels nous representants del grup municipal de CiU als patronats, organismes i altres entitats

A petició de l’alcalde, Francesc Azorín, en representació del grup municipal de CIU explica la
proposta que es presenta a la consideració del Ple i que es transcriu tot seguit:
“Arran de la dimissió de la regidora del grup Municipal CIU, Anna Viladrich i Barcors, i de la
presa de possessió de Juan Campus García, és necessari redefinir els representants que els
regidors de CIU tenen als diferents patronats i fundacions, consells i entitats.
Per aquest motiu, es presenta a la consideració del Ple, l’adopció del següent acord:
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Nomenar els regidors que tot seguit es detallen com a representants de l’entitat següents:
Esteve Algué i Cardona, representant del:
Comissió de seguiment dels residus sòlids
Hidroelèctrica de Solsona SA
Comissió municipal de turisme
Consell d’administració de la Societat Municipal de Promoció Turística de Solsona, SL
Francesc Azorín i Montaña, representant del:
Consell de redacció del Portal
Patronat de la Fundació Pública Municipal Escola de Música
Comissió de seguiment del POUM
Consell Econòmic i Social
David Manzano i Soler, representant del:
Comissió de seguiment de residus sòlids
Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient
Comissió municipal de comunicació
Consell d’administració de Solsona Mitjans, SL
Sílvia Torra i Vila, representant del:
Consell Escolar Municipal
Patronat de la Fundació Pública Municipal Escola de Música
Juan Campus i García, representant del:
Consell de la Gent Gran de Solsona
Consell d’Infants i Adolescents de Solsona”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i s’ aprova per
la unanimitat dels assistents.

6.

Informes i resolucions

A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte a la
corporació dels decrets que van del 66/2012 al 87/2012 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
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Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, informa del tancament de la taula de formació
professional i explica que, atesos els bons resultats assolits, el proper mes d’octubre es tornarà
a posar en funcionament.
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, informa dels treballs de seguiment dels
problemes de trànsit que s’han detectat per mitjà del servei Solsona Soluciona, així com també
de la intensificació dels treballs de control de vehicles mal estacionats. D’altra banda, explica
també que, conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, es treballa en el control de la
recollida de les defecacions dels gossos per part dels propietaris dels mateixos.
La mateixa regidora, finalment, convida els membres de la corporació a participar a la Festa de
la Policia Local, que se celebrarà el proper dia 7 d’octubre.
Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social, dóna compte, pel que fa a Polítiques
d’Igualtat, s’iniciarà el segon cicle de seminaris de lideratge femení dedicat al tema de la marca
personal.
Pel que fa a la campanya “Tracta’m bé”, explica que els relats que s’han publicat periòdicament
seran emesos al programa “Camins” de Solsona FM, on se’n farà també un debat. En relació
encara amb aquests relats, explica que, durant la Setmana de la Gent Gran, el grup de teatre
de la gent gran en farà la representació.
A continuació, pren la paraula Salvi Nofrarias i, pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, informa de
l’estat en què es troben les obres d’urbanització del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia i
explica que la propera setmana començaran les obres de rehabilitació de la façana i la coberta
de cal Metge Solé.
Pel que fa a les obres ja executades, informa de la millora de la vorera de la plaça Major, en el
tram que enllaça amb la baixada cap a la plaça de Palau, de les obres de separació d’aigües al
carrer d’Àngel Guimerà i de les obres de millora de la part baixa del Camp del Serra.
Continua encara amb la paraula Salvi Nofrarias i, en relació al servei municipal d’aigües, explica
que es continua amb la implantació de comptadors en els edificis en què hi ha instal·lats
descalcificadors.
Finalment, i pel que fa a l’àrea d’Administració, informa dels treballs de millora dels programes
informàtics que es fa amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Tot seguit, intervé Lluís Xavier Gonzàlez i, en relació a la regidoria de Promoció Econòmica,
dóna compte dels punts següents:
− en primer lloc, explica que a mitjans d’estiu es va constituir el comitè executiu del projecte
Solsona Co, la segona reunió del qual es farà l’endemà de la present sessió;
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− en segon lloc, informe de la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona amb Solsonès Fires
per a la propera Fira del Bolet;
− en tercer lloc, informa de les negociacions amb el Consell Comarcal del Solsonès per a la
possible unificació de les oficines de turisme respectives;
− finalment, explica que han finalitzat els treballs de redacció de l’aplicació turística
audioguiada.
Encara dins l’àrea de Turisme, convida els regidors del consistori a participar als actes i
activitats que es faran amb motiu de la Setmana Europea de Patrimoni.
En relació a l’àrea de Comunicació, el mateix regidor informa de la presentació de la nova
programació de Solsona FM i de la propera campanya de Nadal amb la UBIC, així com de la
signatura d’un conveni de col·laboració amb “la xarxa”, un conveni que suposarà uns ingressos
d’entre 1.500,00 i 2.000,00 € anuals i en què Solsona FM col·laborarà amb el programa “La
tarda”.
Pel que fa a la regidoria d’Esports, González informa que el proper dia 1 d’octubre entraran en
vigor els nous horaris dels treballadors de les instal·lacions esportives municipals, horaris amb
els que es preveu rebaixar el nombre d’hores extres. Dóna compte també del nou calendari de
les instal·lacions esportives per a les entitats, així com de la celebració de les 24 hores de futbol
sala.
En relació a la Nit de l’Esportista, explica que es treballa ja en la seva organització i que és
previst que s’organitzin actes durant tota la setmana corresponent.
El mateix regidor comenta també que, properament, se signarà un conveni de col·laboració
amb el Centre Excursionista del Solsonès en relació a la utilització i gestió del rocòdrom i que
es renegocia el conveni amb el Club Tennis Solsona per la utilització de les pistes municipals.
Ja per acabar, informa que el proper dissabte, dia 29 de setembre, passa per Solsona “l’etapa”,
una reedició de l’etapa del Tour de França que l’any 2009 va passar també per Solsona.
A continuació, intervé Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, i dóna compte del proper
cicle d’espectacles infantils, que inclourà dues obres de teatre i cinc projeccions de cinema
infantil en català.
Pel que fa a l’àrea de Salut, la mateixa regidora informa de la trobada provincial de voluntaris de
la Creu Roja que es farà a Solsona el proper dia 20 d’octubre.
Finalment, i pel que fa al Vinyet, Sara Alarcón explica els trams de camí en els que es va
realitzar actuacions de manteniment durant la primavera i l’estiu, amb una despesa aproximada
de 2.700,00 €.
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La regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, dóna compte de la instal·lació d’una
estació metereològica al pati del magatzem municipal per part de la Generalitat de Catalunya,
així com dels treballs que, des de la regidoria, es fan en l’àmbit de la captura de coloms.
La mateixa regidora informa, finalment, dels actes que, conjuntament amb el Consell Comarcal
del Solsonès, s’organitzaran amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que,
enguany, a Solsona es farà de l’1 al 7 d’octubre.
Intervé finalment l’alcalde i explica, d’una banda, l’acord amb al que s’ha arribat amb el Consell
Comarcal del Solsonès en relació al Pla de Ciutadania i Immigració.
L’alcalde clou la seva intervenció explicant que ja s’ha fet la instal·lació de la biomassa a la llar
d’infants municipals.

7.

Precs i preguntes

Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, formula els precs i preguntes següents:
•

en primer lloc, demana informació en relació a la subvenció per a la contractació de
socorristes de les piscines municipals.

Respon Lluís Xavier González, regidor delegat d’Esports, i explica que es tracta d’una
subvenció que, anualment, concedeix la Diputació de Lleida per a la contractació de personal
de socorrisme per a les piscines dels municipis de la província i a la qual ja fa anys que s’acull
l’Ajuntament de Solsona.
•

en relació a les Fonts de Lladurs, comenta que aquesta zona es troba molt bruta i
deixada.

•

quant a l’enllumenat públic, demana si hi ha algun protocol establert en relació a
l’enllumenat del Castellvell.

Respon l’alcalde i explica que hi ha un conveni signat amb l’Ajuntament d’Olius l’any 1999 en
què es fixen els diferents tipus d'il·luminació en funció del dia en què ha d'estar il·luminat.
•

en relació a Urbanisme, demana que es doni solució a les llambordes pendents de
rejuntar al carrer de Sant Miquel, a l’alçada del portal del Pont.

Respon l’alcalde i explica que els treballadors de la brigada municipal rejuntaran
properament les llambordes del sector esmentat.
•

pel que fa a Governació, demana quan es posaran en funcionament les zones
blaves previstes.
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Respon la regidora de Governació, Isabel Roca, i explica que tan bon punt es disposi dels
rellotges horaris.
•

d’altra banda, demana que es retiri l’estructura de ferro que hi ha propera a la corba
de can Sala.

L’alcalde comenta que aquesta estructura es retirarà properament.
•

en relació a inversions municipals futures, demana quines previsions hi ha per al futur
PUOSC.

Respon l’alcalde i explica que és previst que properament es publiqui la convocatòria, en què
es preveu modificacions respectes a convocatòries anteriors.
•

finalment, demana si s’ha fet alguna actuació en relació a les obres del Vall Fred del Pla
Zapatero.

L’alcalde respon que s’està esperant la resposta a l’al·legació que es va presentar.
Pren la paraula, finalment, David Manzano, regidor del grup municipal de CiU i demana si
l’Ajuntament havia contractat alguna assegurança que cobrís les depeses dels balls de Festa
Major que s’haguessin de suspendre per inclemències metereològiques.
La regidora de Cultura, Sara Alarcon, detalla que l’Ajuntament havia contractat una
assegurança per suspensió d’actes per inclemències metereològiques, si bé només per a
aquells actes en què, com el castell de focs, no hi hagués un lloc alternatiu. Així, tot i que
l’assegurança no cobria els balls de Festa Major i un dels balls no es va celebrar, la regidora
palesa la seva confiança en arribar a un acord amb el representant de l’orquestra que, el dia
que va ploure, havia d’actuar.
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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