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

9/2012
ordinari
29 de novembre de 2012
de 21.00 a 22.05 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 25 d’octubre i 27 de setembre de 2012 que són les que es presenten
a la consideració del Ple.
No havent-hi cap esmena, les actes s’aproven per unanimitat.
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2.

Aprovació provisional de l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions del municipi de Solsona

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que es transcriu a continuació:
“Atès que és necessari establir una normativa per prevenir i corregir la contaminació
acústica a qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat,
comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat.
Atès que el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques, l’àrea de Medi Ambient i la direcció de Serveis Jurídics de la Diputació de
Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del grup de treball de
Contaminació Atmosfèrica, i l’Ajuntament de Solsona, han elaborat un model d’Ordenança
municipal reguladora del soroll i les vibracions.
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 reguladora del soroll i les vibracions, que
s’adjunta.
Segon. Exposar al públic l’acord adoptat, 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. Donat cas que en aquest període no es presentés cap al·legació,
considerar l’acord d’aprovació inicial elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar cap altre
acord.
Annex
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
Preàmbul
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la
salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així
es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides
sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
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En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a un procés
de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics de
protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la contaminació
acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del
soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a
l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la
desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les
diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents polítiques
públiques.
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris
per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.
Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 25
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè
es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers
la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent
conscienciació ambiental.
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per
prevenir i corregir la contaminació acústica.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció,
relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, incloses
als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per
soroll i vibracions.

3

Ple ordinari 29.11.2012

Article 3. Drets i deures
1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la
informació en matèria de medi ambient, l’ajuntament ha de posar a disposició de la
població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la informació relativa a la
contaminació acústica.
2. Tots els ciutadans tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació amb
la contaminació acústica, determina la present ordenança.
Capítol II. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics.
Secció I. Normes generals
Article 4. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica
El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, els
nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural, d’acord amb l’establert a
l’annex 1.
Article 5. Valors límit
Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat, o
comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió acústica
establerts en els annexos d’aquesta ordenança.
Article 6. Suspensió dels objectius de qualitat acústica
1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional
dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona acústica, d’acord
amb els annexos 1 i 2.
2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’ajuntament, per raons degudament
justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona o
àrea acústica.
3. L’ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la
incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no
permeten el compliment dels objectius esmentats. L’ajuntament ha de sotmetre la
suspensió a les condicions que s’estimin pertinents.
4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi acústic al
qual fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els mitjans
per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió.
5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya,
l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el Departament de
Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de l’Estat, el Ministeri de
Foment.
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Secció II. Activitats
Article 7. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals
Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, vibracions o
sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud
d’autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha
d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o la sol·licitud de llicència d’obertura
d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex
10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Article 8. Altres activitats
L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions
sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin
d’autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions
hagin de presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que
determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Article 9. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies
1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 7 h a les 21 h,
excepte en els polígons industrials i sempre que no s’afecti habitatges.
2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de
condicionar per evitar la transmissió de soroll.
3. L’ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials
a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als
horaris establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el compliment dels valors
límit d’immissió acústica.
4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que
realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor possible.
Article 10. Activitats a l’aire lliure
1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica
significativa han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les
condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública segons la
zona on tinguin lloc.
2. A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de
megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar d’autorització
expressa.
3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador-enregistrador,
per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts.
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Article 11. Activitats festives i altres actes a la via pública
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure,
així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires
d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per
minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar
que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el
nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitadorenregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells
d’immissió.
4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i
sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’ajuntament pot adoptar
les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.
Secció III. Relacions de veïnat i comportament ciutadà
Article 12. Comportament ciutadà
1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb
tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament
d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 21 hores de la nit i
les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments
musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra
activitat que pugui pertorbar el descans aliè.
2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat pel
causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...) i no sigui
possible el seu mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector municipal o agent
de la Policia local amb criteris d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal
manera que aquests es puguin considerar com a excessius.
3. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips de
so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a excepció
de les activitats a l’aire lliure regulades als articles 10 i 11.
4. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública concurrència i a
l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la pacífica
convivència en el respecte als drets de les altres persones.
Article 13. Animals de companyia
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Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables i han d’evitar que
aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de soroll, tant
si es troben a l’interior de l’habitatge com a terrasses o patis interiors, en especial des de les
21 hores fins a les 8 hores.
Article 14. Sistemes d’avís acústic
1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic
que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha de
mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per causes injustificades.
2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn
elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.
3. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els
responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent.
4. Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi molèsties al veïnat i
no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l’Administració municipal pot
desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec del
titular de la instal·lació.
Secció IV. Construccions
Article 15. Aïllament acústic a les façanes
1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga edificació i
obres de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals,
l’ajuntament ha de facilitar el nivell d’avaluació Ld, o establir la manera d’obtenir-lo.
2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de la façana
asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació.
Article 16. Treballs a la construcció
1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que els
nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar
utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos
necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora
o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció un cop que l’estat de l’obra ho
permeti.
2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de
dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes i festius.
3. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables,
de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius.
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4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior les
obres que s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al restabliment de serveis
essencials, com ara el subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis
relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a
evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per les
característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el dia.
5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han
de ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir la
contaminació acústica generada.
Article 17. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació
1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar d’acord
amb el que estableixi la normativa vigent, i no han de superar el valors límit establerts.
2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic significatiu
al seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin el
compliment dels valors límit establerts.
3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de les
instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la
ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.
Article 18. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o
complementàries de l’edificació
La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, com
ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars , han d’assegurar-ne el
manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit d’immissió
de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 5.
Capítol III. Inspecció i control
Article 19. Denúncies
1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal de
comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient
sancionador corresponent, i s’han de notificar als denunciants les resolucions que s'adoptin.
2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans
municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.
Article 20. Inspecció
1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest efecte,
pels agents de la Policia local o per personal d’entitats supramunicipals, en funcions
d’assistència tècnica al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de l’autoritat, i, en
conseqüència, poden accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les instal·lacions o
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dependències, de titularitat pública o privada, i amb la col·laboració, si escau, del personal
d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica.
2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés dins
de l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció, a posar en funcionament les fonts
emissores en la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments acústics i les
comprovacions necessàries.
3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells
d’emissió sonora del vehicle als agents de la Policia.
Article 21. Acta de la inspecció
1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha aixecar una acta,
com ara els models de l’annex 6, una còpia de la qual s’ha de lliurar al titular o persona
responsable de l’activitat, indústria, vehicle o domicili on s’ha dut a terme el mesurament.
L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.
2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de la
inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons el que
preveu l’annex 6.
Disposició addicional
En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments de
mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a partir
d’una proposta aprovada en el Ple municipal.
Disposició transitòria
Qualsevol activitat disposa fins al 17 de novembre de 2011 per ajustar-se als valors límit
d’immissió. Aquest termini es pot prorrogar, per resolució de l’alcalde, amb l’aprovació
prèvia d’un pla de mesures per minimitzar l’impacte acústic.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que s’oposin,
contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança.”
Intervé en primer lloc la regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, i explica que
l’aprovació d’aquesta ordenança era un assumpte que l’Ajuntament de Solsona tenia pendent
des de feia temps. La regidora explica que es presenta per aprovar provisionalment una
ordenança que regula el soroll i les vibracions al municipi. D’aquesta manera, el consistori
cobreix la necessitat de disposar d’una normativa per prevenir i corregir la contaminació
acústica en instal·lacions, màquines, projectes constructius, així com en les relacions veïnals, el
comportament ciutadà o qualsevol tipus d’activitat econòmica o domèstica.
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El soroll i les vibracions són dues fonts de contaminació que poden alterar el descans i la salut
de les persones. Per aquest motiu, és important regular-ne les immissions. La nova ordenança
té l’objectiu de concretar les eines jurídiques i tècniques per donar-hi una resposta.
Judit Cardona també explica que la normativa està basada en el model elaborat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i s’acompanya d’un mapa de capacitat
acústica que delimita les zones naturals, residencials i industrials de Solsona i el grau de
protecció que els correspon.
Les àrees eminentment residencials, els habitatges situats al medi rural i els indrets amb sòl
d’ús sanitari, docent i cultural són zones considerades de sensibilitat acústics alta i, per tant, de
màxima protecció. De sensibilitat moderada es consideren les àrees on coexisteixen les
residències i les infraestructures de transport existent, bàsicament carreteres; les àrees amb
predomini del sòl d’ús terciari –on hi ha ubicats comerços i oficines- i les zones residencials
properes a sectors industrials. Finalment, les àrees que requereixen menys protecció són
aquelles en què hi ha predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles i els polígons
industrials.
La regidora delegada de Medi Ambient també comenta que totes les activitats susceptibles de
produir sorolls han de notificar-ho a l’Ajuntament Si s’incompleix l’estudi acústic en cas que el
consistori el requereixi, o bé se superen les immissions permeses, es pot aplicar una sanció i
fins i tot, cessar l’activitat.
La regidora també comenta que aquesta ordenança s’ha de convertir en una eina més per
vetllar per la bona convivència ciutadana ja que prohibeix l’emissió de sorolls molestos durant
la nit, especialment entre les nou del vespre i les vuit del matí, horari que s’allarga fins a les nou
els dissabtes.
Les sancions que es poden imposar van de 300,00 a 12.000,00 euros, en funció se es tractat
d’una infracció lleu o molt greu.
A continuació, pren la paraula el portaveu del grup municipal de CiU, Francesc Azorín, i
comenta que al mapa que es va entregar a la comissió informativa prèvia al ple d’avui hi havia
explotacions ramaderes que hi figuraven i d’altres que no, alhora que manifesta que caldria
preveure un règim sancionador.
En relació al mapa esmentat pel portaveu de CiU, la regidora de Medi Ambient explica que es
revisarà i, pel que fa al règim sancionador, comenta l’alcalde que la documentació facilitada a la
comissió informativa era errònia i que aquest règim ja és previst a la mateixa ordenança.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.
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3.

Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per al foment de la implantació
empresarial i la creació de llocs de treball estables al municipi de Solsona

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“L’Ajuntament de Solsona, per tal d’impulsar el desenvolupament econòmic i la lluita contra
l’atur, té previst establir en els pressuposts de l’exercici 2013 una línea de subvencions
públiques per afavorir la implantació empresarial i la creació de llocs de treball.
Atès que es fa necessari aprovar unes bases que regulin la concessió d’aquests ajuts, es
proposa al ple de l’Ajuntament:
Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per al foment de la
implantació empresarial i la creació de llocs de treballs estables al municipi de Solsona, que
s’adjunten en forma d’annex.
Exposar les bases a un període d’informació pública pel termini d’un mes amb edictes
inserits al BOP de la província de Lleida. Donat cas que en aquest període no es presentés
cap al·legació, considerar l’acord d’aprovació inicial elevat a definitiu sense necessitat
d’adoptar cap altre acord.”
En primer lloc, pren la paraula Lluís-Xavier González, regidor delegat de Promoció Econòmica, i
explica que el contingut d’aquestes bases ha estat informat prèviament al comitè executiu de
SolsonaCo. Afegeix que l’objectiu que es pretén és facilitar que la gent que vulgui crear
ocupació pugui obtenir un petit incentiu addicional i que la quantitat que s’ha pressupostat ha
estat de 40.000,00 €, amb un límit de 2.100,00 € per acció.
El mateix regidor comenta també que es tracta d’ajuts immediats i adreçats a empreses de
dimensions no massa grans, especialment de sectors que pateixen més els efectes de la crisi:
joves, aturats de llarga durada i de sectors estratègics.
Francesc Azorín demana d’una banda, què passarà en cas d’incompliment i, de l’altra, com es
finançarà.
Respon Lluís-Xavier González i explica que hi ha un període en què s’ha de justificar i que s’ha
previst un mecanisme per retornar els ajuts no justificats degudament. Pel que fa al
finançament, comenta que hi haurà una partida prevista al pressupost per a l’exercici 2013.
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.

Declaració de no disponibilitat de crèdit
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A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que es transcriu a continuació:
“Amb motiu del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat és necessari la tramitació d’un expedient de
declaració d’un crèdit com no disponible per import de la paga extra de Nadal que enguany
no es pot pagar als treballadors municipals. L’expedient afecta a les partides
pressupostàries del capítol I de l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament de
Solsona i a les partides pressupostàries del capítol I del pressupost de despesa de l’Escola
Municipal de Música.
La interventora i la secretària actal. han emès informe favorable.
Fonaments de dret:
Atès l’article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, caldrà tramitar un
expedient per a portar a terme la declaració d’un crèdit com no disponible, que haurà de ser
aprovat pel Ple de la Corporació.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari per l’import de la paga
extra de Nadal de les partides dels capítols I “Despeses de personal” de l’Ajuntament de
Solsona i de la Fundació Pública Municipal, Escola de Música de Solsona, quedant els
ingressos afectats a la mateixa i pendents d’aplicar per a altres projectes que la
Corporació designi i que legalment puguin ser finançats.
2. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme les
anotacions comptables i pressupostàries corresponents.”
El mateix alcalde explica que es tracta de donar compliment al que preveu el RD 20/2012 i que
s’ha arribat a un acord amb la totalitat de regidors del consistori en el sentit que ell, l’alcalde, hi
votarà favorablement i la resta de regidors s’abstindran atès que no s’està d’acord amb el que
estableix l’ esmentat real decret.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per majoria del nombre legal de membres de la corporació, amb un vot a favor de l’alcalde,
David Rodríguez i González i dotze abstencions dels regidors 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), 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) i Juan Campus i García (CIU).
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5.

Adhesió al Pacte d’Alcaldes

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que es transcriu a continuació:
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en
la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal
de consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Solsona té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en
un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer. L’Ajuntament de Solsona fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
Segon. L’Ajuntament de Solsona es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes
tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Lleida.
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Tercer. L’Ajuntament de Solsona es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart. Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Lleida per fer possible les tasques de suport i coordinació dels
municipis de la província que s’hi adhereixin.”
A continuació, Judit Cardona, explica els trets més significatius de la proposta i diu que és una
iniciativa de la Unió Europea per reduir les emissions de CO2. El 70% d’aquestes emissions
provenen d’activitats.
L’objectiu principal d’aquest pacte és reduir un 20% el nivell d’emissions l’any 2020, i per
aconseguir-lo es computen les actuacions dutes a terme des de l’any 2005.
Adherir-nos a aquest pacte aporta molts aspectes positius al municipi com posar-nos al dia
en matèria d’estalvi energètic i Sostenibilitat, comprometre’ns a seguir una línia en aquesta
direcció i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. A part d’això, està previst que a
finals del 2014 o principis del 2015 s’obrin unes línies de subvencions molt importants des
d’Europa que tindran preferència cap a aquells municipis adherits i amb els deures fets.
Adherir-nos al Pacte dels Alcaldes vol dir comprometre’ns a realitzar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini d’un any des del dia d’avui. Aquest PAES es
realitza per una empresa especialitzada i la Diputació de Lleida, que és qui impulsa aquesta
iniciativa a la nostra província, subvenciona entre el 50 i el 80% la realització de l’estudi.
Un cop s’ha realitzat el PAES, aquest s’envia a Brussel·les on és validat per la Comissió
Europea en cas que tot estigui correcte i, des de llavors, ens presten assessorament de la
mateixa manera que ho farà la Diputació.
Encara que les línies de subvenció no s’obrin fins d’aquí a dos anys, és important anar de
cara a la feina atenent que l’elaboració del PAES pot tardar varis mesos a concloure i la
validació per part de la Unió Europea pot tardar un any més.
El PAES consta de dues parts principals: l’inventari (diagnòsi) i les actuacions.
Dins de les actuacions podrem contemplar tres blocs:
- Bloc polític-social: tractaria d’actuacions indirectes i que no impliquen cap cost com
subvencionar actuacions que fan els ciutadans per tal de reduir les emissions (taxa
llicència d’obres si es tenen en compte aspectes mediambientals).
- Bloc d’eficiència energètica: actuacions en l’enllumenat públic, calefacció,
aïllaments...
- Bloc d’energies renovables: biomassa, fotovoltaica, geotèrmia, aerotèrmica.

14

Ple ordinari 29.11.2012

El PAES inclourà les actuacions que es poden realitzar en el municipi així com el cost
econòmic aproximat de cada una d’elles. Com que les actuacions realitzades computen des
de l’any 2005 podem assegurar que ja hem fet molta feina, sobretot des de la regidoria
d’urbanisme i serveis.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
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 88/2012 al 108/2012 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
En primer lloc intervé Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, explica que, amb motiu de
les properes festes de Nadal, es tornarà a col·laborar amb la UBIC per tal d’organitzar la
ludoteca de Nadal.
A continuació, la regidora delegada de Governació, Isabel Roca, dóna compte, d’una banda,
de la implantació de la zona rotativa d’aparcament a partir del proper dia 1 de desembre de
2012 i, d’una altra, d’una nova campanya mixta entre Mossos d’Esquadra i Policia Local durant
el mes de desembre.
Per la seva banda, la regidora delegada d’Acció Social, Maria Tripiana, informa que el dia 30 de
novembre de 2012 començarà el gran recapte d’aliments de Catalunya, campanya a la qual
s’han adherit els establiments ja col·laboradors del banc d’aliments de Solsona, a més de la
gasolinera Setelsis i el supermercat LIDL. Excepte els aliments que recapti aquest darrer
establiment, continua explicant la regidora, la totalitat del que es recapti al municipi de Solsona
es destinarà al Fons d’Emergència Social de Solsona.
Continua encara amb la paraula Maria Tripiana i explica que, dins de la campanya “Tracta’m
bé”, es durà a terme l’actuació “Establiments amb tracte”.
Tot seguit, pren la paraula Salvi Nofrarias i, en relació a l’àrea d’Urbanisme, dóna compte dels
punts següents:
-

en relació a les obres d’urbanització del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, comenta
que, des del darrer ple ordinari, no s’hi ha actuat, per problemes de climatologia i per
problemes de finançament de l’empresa adjudicatària de les obres, amb la qual es
contactarà la propera setmana;
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-

quant a les obres de l’edifici de cal Metge Solé, comenta que estan a punt de
finalitzar-se;

-

pel que fa a la instal·lació de clavegueram de la zona propera a l’Escola Setelsis, explica
que, a fi d’evitar que s’inundi el gimnàs de l’escola, s’ha procedit a separar de les
aigües netes de les aigües brutes;

-

també en referència al clavegueram, informa de l’actuació duta a terme al sector de cal
Coll Vell, per evitar també que s’inundin els baixos d’aquest immoble;

-

finalment, dóna compte de l’auditoria lumínica que estan realitzant els serveis tècnics
municipals.

Continua encara amb la paraula Salvi Nofrarias i, pel que fa a l’àrea d’Administració, informa de
la instal·lació del programa informàtic Gestiona a les dependències de les oficines municipals.
Finalment, i com a representant de l’Ajuntament de Solsona a la Mancomunitat d’Aigües, dóna
compte del ple d’aquest organisme que es va dur a terme el dia 13 de novembre, ple en que es
va aprovar inicialment el pressupost, els projectes de nova captació de la Ribera Salada fins a la
Torregassa i la modificació de les taxes i preus públics per a l’exercici 2013.
A continuació, intervé Lluís-Xavier González i, pel que fa a la regidoria de Promoció Econòmica,
dóna compte dels punts següents:
-

pel que fa al projecte SolsonaCo, informa de les reunions mantingudes pel consell
executiu, així com dels diversos tallers i xerrades programats;

-

informa també de la participació de l’Ajuntament de Solsona en unes jornades que,
sobre cooperació pública i privada, celebrades al Montsià;

-

finalment, explica que s’està acabant l’aplicació de l’audioguia turística i que s’ha
participart en el WorkshopPirineus celebrat a Barcelona, en la Fira de Vilanova i en el
Famtrip celebrat a Solsona

Quant a l’àrea de comunicació, el mateix regidor informa del conveni signat amb La Xarxa,
antiga COM Ràdio, en virtut del qual Solsona FM fa una aportació setmanal de continguts al
magazine diari “La Tarda”, a canvi d’uns ingressos.
Pel que fa a la regidoria d’Esports, informa de la implantació del nou horari del personal del
complex esportiu municipal. Finalment, convida els regidors a participar dels actes que es faran
amb motiu de la nit de l’Esportista.
Sara Alarcon, regidora de Salut, informa de la implantació del programa Nereu, destinat a
combatre l’obesitat infantil.

16

Ple ordinari 29.11.2012

Pel que fa al Vinyet, explica que continua amb les visites a les diferents cases d’aquest sector
de la ciutat, així com dels treballs de manteniment dels camins.
Continua encara amb la paraula Sara Alarcon i, en relació a la regidoria de Cultura, dóna
compte de l’edició de l’Agenda de Nadal, així com de la col·locació, el proper dia 5 de
desembre, del tradicional arbre de Nadal a la plaça Major. Comenta també que la guanyadora
del disseny de la postal de Nadal ha estat M. Dolors Cases.
Finalment, comenta els diferents acords a què s’ha arribat amb l’Associació de Festes del
Carnaval de Solsona i que figuren a l’addenda del conveni que, properament, se signarà amb
aquesta entitat.
La regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, comenta l’èxit de participació de la
caminada i la pedalada popular que es va dur a terme amb motiu de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, alhora que agraeix públicament la tasca realitzada per les entitats que hi
van col·laborar.
D’altra banda, dóna compte de l’acord a què s’ha arribat amb l’empresa concessionària del
servei de neteja viària, pel qual aquesta empresa renovarà la màquina netejadora sense alterar
el preu contractat.
Finalment, informa del ban d’alcaldia pel qual es demana a la ciutadania que no s’alimenti els
coloms a la via pública.
L’alcalde, David Rodríguez, en resposta als precs i preguntes formulades pel grup municipal de
CiU al darrer ple ordinari, dóna compte dels punts següents:
-

pel que fa a les llambordes en mal estat del tram final del carrer de Sant Miquel, explica
que s’hi ha fet una prova i que, properament, s’hi farà una actuació definitiva;

-

en relació a l’estructura de ferro que hi havia propera a la corba de can Sala, comenta
que ja ha estat retirada pels treballadors de la brigada;

-

quant al PUOSC, comenta que la convocatòria ha estat publicada al DOGC del dia 28
de novembre;

-

i, en relació a l’expedient de revocació de l’ajut per les obres d’urbanització del Vall
Fred, explica que l’al·legació presentada per l’Ajuntament ha estat denegada.
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Continua encara amb la paraula l’alcalde i informa de les actuacions de millora de la via pública
que s’estan duent a terme es fan tant als graons que comuniquen la plaça del Camp amb la
plaça d’Antoni Guitart com al carrer de Sant Pere de Graudescales; també en relació a la via
pública, explica que, des dels serveis tècnics municipals, es fa un estudi per buscar solució a
les voreres que patinen al carrer de la Sardana i a la cruïlla de l’avinguda dels Països Catalans
amb el carrer de la Verge de Fàtima.
Finalment, informa que properament es farà la reunió amb els propietaris de maquinària apta
per retirar neu i escampar sal per planificar les actuacions a dur a terme en cas de nevades.

7.

Precs i preguntes

El portaveu del grup municipal de CiU, Francesc Azorín, demana que s’agiliti la tramesa de les
factures d’aigua, a la qual cosa respon l’alcalde que, en aquests moments, es treballa en
aquest sentit.
El mateix regidor demana també si a les entitats a les que l’Ajuntament concedeix una
subvenció se’ls demana alguna factura per justificar la despesa. L’alcalde respon i explica que
està prevista la redacció d’unes bases que regulin la tramitació dels ajuts concedits per
l’Ajuntament.
Finalment, demana si hi ha hagut algun canvi en l’organigrama dels serveis tècnics municipals.
Respon el regidor de l’àrea d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, i explica que el que s’ha fet és
intentar agilitar el sistema i que es treballi en equip.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde

18

