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

1/2013
ordinari
31 de gener de 2013
de 21.00 a 22.10 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 29 de novembre de 2012 i 20 de desembre de 2012 i que són les que
es presenten a la consideració del Ple.
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El mateix alcalde presenta dues observacions, que són les següents:
-En relació a l’acta del dia 29 de novembre de 2012, al quart punt de l’ordre del dia, abans de la
votació, on diu: “i, quan a la reducció de la despesa corrent, palesa el seu desacord amb
l’afirmació feta”, s’afegeix: “atès que no s’està d’acord amb el que estableix l’ esmentat real
decret”.
-Pel que fa a l’acta del dia 20 de desembre de 2012 al quart punt de l’ordre del dia, després de
la votació, on diu: “i quan a la reducció de la despesa corrent, palesa el seu desacord amb
l’afirmació feta”, s’afegeix: “ atès que es pretén reduir els terminis de pagament.”
Tot seguit, les actes que es porten a la consideració del ple se sotmeten a votació i s’aproven
per unanimitat de tots els regidors.

2.

Modificació del padró d’habitants a 1 de gener de 2013

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“Havent-se confeccionat la renovació del padró municipal d'habitants de Solsona a 1 de gener
de 2013, amb el resultat final de 9.301 habitants,
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la renovació del padró municipal d'habitants de Solsona, a 1 de gener de 2013, amb
el resultat de 9.301 habitants, dels quals 4.647 són homes i 4.654 són dones.
2. Exposar al públic, per un termini de vint dies, els treballs de renovació efectuats, a fi que es
puguin presentar aquelles reclamacions i/o al·legacions que es considerin pertinents.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i, com a tret remarcable de les dades que avui s’han presentat,
en destaca el fet que la població de Solsona es manté força estable, tot i certa tendència a la
baixa. També assenyala el fet que, per primera vegada, el nombre de dones supera el nombre
d’homes i que s’ha reduït lleugerament tant la població immigrant com el percentatge
corresponent a la població d’origen marroquí, al contrari de la romanesa, que ha augmentat.
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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3.

Aprovació definitiva de la revisió del Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública
concurrència: Festa del Carnaval de Solsona

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 20 de desembre de
2012, aprovà inicialment el Manual d’actuació per emergències en àrees de pública
concurrència per la festa del carnaval.
Atès que l’expedient ha estat sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant edicte publicat
al BOP de la província de Lleida núm. 181 del dia 29 de desembre de 2012 sense que s’hagi
presentat cap reclamació.
Atès que el manual s’ha completat seguit les indicacions dels serveis territorials d’interior de
la Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple d’adopció dels acords següents:
1. Aprovar definitivament el Manual d’actuació per emergències en àrees de pública
concurrència per la festa del carnaval.
2. Trametre una còpia al Departament d’Interior de Generalitat de Catalunya per a la seva
validació.”
Isabel Roca, regidora delegada de Governació explica que es tracta d’una revisió ampliada del
Pla Específic Municipal per a la Festa del Carnaval, on es recull els riscos a tenir en compte en
el decurs de la festa, així com les actuacions per evitar aquests riscos i les actuacions a fer en
cas que el risc es faci efectiu.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

4.

Modificació de l’article 13 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 diu:
“El ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 26 de juliol de 2012,
aprovà definitivament l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat de
vehicles a la via pública.
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A l’article 13 de l’esmenta ordenança estableix que les denúncies per infraccions tipificades
com a lleus a l’article 8.2.a) i 8.2.b) podran se 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 6,00 euros.
Atès que 24 hores es considera un termini massa limitat i que la possibilitat de pagament
anticipat també s’hauria d’aplicar a les sancions greus, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Canviar el redactat de l’article 13 de l’ordenança de forma que transcrit literalment
digui així:
-Les denúncies per infraccions tipificades com a lleus a l’article 8.2.a i 8.2.b i greus a l’article
8.3.a) i 8.3.b) podran se cancel·lades sense sanció si l’usuari dins les 48 hores següents a la
que figura en la notificació d’aquesta, satisfà l’import de 6,00 euros.
Segon. Exposar al públic la modificació de l’ordenança, pel termini de trenta dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP 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 es presentés cap
reclamació ni al·legació l’acord d’aprovació provisional quedaria elevat a definitiu sense
necessitat d’adoptar cap altre acord.”
Intervé en primer lloc la regidora delegada de Governació, Isabel Roca, i explica que la
modificació que avui es du a la consideració del ple ve donada per la necessitat de modificar 2
aspectes de l’ordenança: l’ampliació del termini de 24 i l’ampliació del pagament anticipa a les
sancions greus.
La mateixa regidora afegeix també que, en cap cas, respon a un ànim de recaptar. Finalment,
acaba la seva intervenció explicant que s’ha encarregat l’edició de 1.500 rellotges més.
El portaveu del grup municipal de CiU, Francesc Azorín, valora positivament la modificació
proposada i avança el vot afirmatiu dels regidors del grup.
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.

Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per associacions i col·lectius culturals de Solsona

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
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“La regidoria de Cultura de la l’Ajuntament de Solsona ha redactat les bases reguladores
dels ajuts per associacions i col·lectius culturals del municipi de Solsona.
L'Ajuntament de Solsona vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire cultural,
innovador i tradicional que es programin dins el territori municipal contribuint al
finançament i/o consecució de les mateixes.
El teixit associatiu és una eina dinamitzadora del municipi i el motor de la seva vitalitat, per
això un dels objectius fonamentals de l'Ajuntament de Solsona és continuar impulsant la
vida associativa a través dels ajuts econòmics i/o infraestructurals, en forma de convenis i/o
de subvencions.
Aquests ajuts constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats
organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de
l'oferta organitzada pel propi Ajuntament.
La finalitat d'aquestes bases és exposar el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per tramitar la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament dels ajuts per a les
associacions i col·lectius culturals sense ànim de lucre del municipi de Solsona.
Per aconseguir els objectius exposats, es fa necessari aprovar unes bases a l’empara del
que estableix la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. Per aquests
motius, es proposa al ple de l’Ajuntament:
Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts en forma de convenis i
subvencions per a les associacions i col·lectius culturals sense ànim de lucre del 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.
ANNEX
BASES REGULADORES DELS AJUTS PER ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS CULTURALS DE SOLSONA
Presentació
La finalitat d'aquestes bases és exposar el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament dels ajuts en forma de convenis
i subvencions per a les associacions i col·lectius culturals sense ànim de lucre del municipi
de Solsona.
Des de l'Ajuntament de Solsona es vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire
cultural, contribuint al seu finançament i/o consecució. Ens referim a accions culturals de

5

Ple ordinari 31.01.2013

caràcter tradicional o de caire innovador que es programin dins el territori municipal i,
d'aquesta manera, contribuir a generar una societat més participativa, més oberta i més
solidària.
El teixit associatiu és una eina dinamitzadora de la ciutat i el motor de la seva vitalitat. Per
això un dels objectius fonamentals de l'Ajuntament de Solsona és continuar impulsant la
vida associativa a través d’ajuts econòmics i/o infraestructurals, en forma de convenis i/o
subvencions.
Aquests ajuts constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats
organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de
l'oferta organitzada pel propi consistori.
En aquest sentit, l'Ajuntament considera els convenis com una eina essencial de
col·laboració i participació entre l'Administració local i les entitats ciutadanes. Es vol, doncs,
potenciar aquests convenis, en tant que marquen una implicació més evident entre
l'Ajuntament i les entitats, a través dels pactes i les obligacions de cadascuna de les parts.
Per altra banda, les subvencions s'han d'entendre com un ajut de l'Ajuntament per a l'impuls
de noves associacions i/o de nous projectes i línies d'actuació o de projectes puntuals de
les entitats ja existents, més que no pas com una contribució obligatòria de l’Administració
en l'activitat ordinària de les entitats.
L’objecte d’aquestes bases és establir la normativa general per a la sol·licitud, concessió,
justificació i pagament de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Solsona a l’empara
del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
Article 1 - Sol·licitants
Podran optar a aquests ajuts i beneficiar-se’n:
• Entitats o associacions culturals sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social al
municipi de Solsona. Han d'estar inscrites en el Registre d'entitats de la Generalitat de
Catalunya. Cal portar-ne una còpia del registre i estatuts a l’Ajuntament de Solsona.
• Persones físiques en nom propi o en representació d'un col·lectiu que hagi d’exercir
l’activitat en què es fonamenta l’atorgament de la subvenció o que estigui en una situació
que legitimi la subvenció.
Quedaran excloses d'aquesta normativa aquelles entitats i/o associacions que no respectin
el marc democràtic actual, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com
ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que
practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfones o misògines.
Compatibilitat de les subvencions: seran compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa
activitat sempre i quan les quantitats no excedeixin, conjuntament, el cost total de l’actuació
programada.
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Consignació pressupostària: les subvencions tindran la consideració de despeses públiques
i l’efectivitat d’aquestes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari
suficient.
Article 2- Tipus d’ajut
Hi ha diferents fórmules d’aportació municipal:
1. Subvenció directa o conveni: És el conjunt de pactes que configuren una línia de
cooperació entre l'entitat o col·lectiu i l'Ajuntament. El suport en aquest cas pot ser
econòmic, de caràcter tècnic, d'equipaments i/o infraestructura. El cos de pactes que serà
objecte de cooperació s'haurà de correspondre amb uns objectius i programes coincidents
entre l'entitat i l'Ajuntament, el qual adopta i prioritza la via de la cooperació per potenciar el
teixit associatiu de la ciutat. L’ajut s’atorgarà per concessió directa quan:
• Estigui convingut en el pressupost municipal
• Per imposició legal o de l’ens
• Per raons d’imposició pública, social, econòmica o humanitària i per aquells casos en què
la seva singularitat dificulti la convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.
El procediment serà el següent: certificació de l’existència de crèdit suficient i la fórmula del
conveni s’utilitzarà preferentment en les subvencions pluriennals.
2. Subvenció ordinària: S'entén per subvenció ordinària aquell ajut o suport econòmic que
es concedeix als sol·licitants que ho hagin demanat de forma explícita, dins els terminis i
condicions que s'estableix en aquesta normativa, i que abastin o responguin a una proposta
concreta d'activitat d'una entitat, associació o col·lectiu. I que l’acció cultural a fer tingui un
caràcter anual. L’ajut s’atorgarà mitjançant concurrència competitiva.
3. Independentment de les anteriors, també es pot sol·licitar una subvenció extraordinària:
ajut econòmic concedit a una entitat o col·lectiu per a una activitat puntual no previsible en
la programació ordinària. La seva concessió quedarà condicionada a la disponibilitat
pressupostària municipal.
4. Ajuts a festes de barri: aportació econòmica que s’atorgarà a totes aquelles associacions
de veïns que presentin una instància dins el termini establert per la sol·licitud. La subvenció
serà d’un 10% de totes aquelles factures que es presentin un cop acabada la festa i que no
corresponguin a productes alimentaris.
Article 3 - Documentació a presentar
Per a formalitzar la petició els sol·licitants han de presentar a l’OAC (Oficina d’Atenció
Ciutadana) de l’Ajuntament de Solsona una instància especificant la línia d’ajut i el projecte
per al qual sol·licita la subvenció. Si és el cas, s’haurà d’adjuntar un projecte més específic
de l’acció cultural que es vol realitzar.
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S’hi ha de fer constar:
• Previsió de finançament
• Previsió temporal de l’execució
• Declaració que no té cap causa de prohibició per a rebre la subvenció (art. 13 LGS)
• Declaració d’acceptació de la present base
• Declaració d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social
Article 4 - Terminis:
Termini de presentació: el termini per presentar les peticions serà d'un mes des del dia
següent a la de la publicació de les bases.
Termini de resposta per part de l'Ajuntament: l'Ajuntament donarà una resposta a les
sol·licituds rebudes durant els 30 dies següents a la finalització del termini de presentació.
Termini per justificar: la data per a justificar l'ajut, si s'escau, serà, com a màxim, fins al dia
31 d’octubre.
Totes les subvencions s’hauran de justificar mitjançant factures originals o fotocòpies
compulsades de la despesa, acompanyades d’una instància i/o memòria econòmica on
s’especifiqui:
• Execució de l’actuació
• Cost total de l’actuació (còpies de les factures i altres documents de valor probatori
equivalent)
• Finançament de l’actuació (recursos propis / altres ajuts)
• Full de dades bancàries
Els documents justificatius hauran de tenir correspondència amb l’any de concessió de la
subvenció.
Un cop s’hagi comprovat la correcta execució de l’actuació i s’hagi completat la justificació
necessària, es procedirà al reconeixement de l’obligació i el pagament al beneficiari, en els
termes previstos a l’acord d’atorgament.
Article 5 - Criteris de valoració de les sol·licituds per a la concessió de subvencions
Les sol·licituds seran analitzades per la regidoria de Cultura amb la finalitat de fer una
distribució racional dels recursos disponibles i una avaluació dels projectes presentats.
Es tindran en compte els criteris de valoració següents:
1.
2.
3.

Interès general i municipal del projecte
Repercussió social i nivell de participació
Caire innovador i singularitat del projecte
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Activitats de recuperació i manteniment d'aspectes vinculats a la cultura popular i
tradicional del municipi
Activitats que afavoreixin la integració, la solidaritat, l'atenció a la diversitat, la igualtat
d'oportunitats, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i el respecte al medi
Les accions que potenciïn la difusió i el coneixement del patrimoni cultural de la ciutat
de Solsona, així com la seva conservació i divulgació
Dèficit d'activitats anàlogues en el municipi
Grau suficient d'elaboració, qualitat i treball previ del projecte
Propostes que complementin aspectes de l'oferta cultural generada des de
l'Ajuntament, i que es puguin cogestionar
Projectes o activitats que estiguin promoguts conjuntament per més d'una entitat i que
afavoreixin el treball de col·laboració entre associacions
Difusió del nom de la ciutat
Nivell de repercussió de l'activitat en els mitjans de comunicació
Es valoraran positivament altres entrades econòmiques que rebin els sol·licitants:
subvencions d'altres organismes, entrades per a activitats, quotes del socis, etc. És a
dir, les iniciatives que comptin amb un finançament diversificat
Àmbit i durada de l'activitat

Article 6 - Obligacions dels perceptors
Obligacions:
1.
2.
3.
4.
5.

Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip de l'Ajuntament
de Solsona, regidoria de Cultura, d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la
Corporació “amb el suport de” o “amb la col·laboració de”.
Elaborar un resum avaluatiu un cop realitzada l'activitat acompanyat dels programes o
cartells.
Trametre de forma regular a la regidoria de Cultura la informació de les activitats per
realitzar amb el temps suficient per poder fer-ne la difusió adequada.
Assumir totes les despeses d'organització de les activitats que es duguin a terme:
assegurança de responsabilitat civil, infraestructura, serveis sanitaris, neteja, etc.,
assumint el projecte com una activitat pròpia.
Comprometre's a comunicar qualsevol canvi que sorgeixi en les activitats previstes amb
la suficient antelació.

Article 7 - Pautes i procediment
Un cop presentades les sol·licituds:
L'avaluació es realitzarà en el termini de 30 dies a partir de la finalització del termini de
presentació i se'n donarà resposta expressa.
La concessió o la denegació es notificarà expressament a cada entitat o col·lectiu.
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Si l'acord és de concessió de l'ajut sol·licitat, s'especificarà l'entitat o associació que l'ha
rebut, l'import que s'ha atorgat i el concepte pel qual s'ha concedit. En el termini de 10 dies
els interessats hauran de comunicar l'acceptació a la regidoria de Cultura.
Si l'acord és de denegació, se n'argumentarà la causa a l’entitat.
El pagament dels ajuts econòmics s'efectuarà segons les previsions econòmiques de
l'Ajuntament de Solsona, tenint en compte la naturalesa de l'activitat i el projecte o programa
presentat.
Altres consideracions
Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà implícita l'acceptació total d'aquestes bases,
per la qual cosa l'incompliment d'algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa
de revocació de l'ajut concedit.
El servei corresponent comprovarà l'aplicació efectiva de l'ajut a les finalitats per a les quals
ha estat concedit, i el concessionari facilitarà l'accés a la informació necessària a aquest
efecte, en el cas que es requereixi.
La sol·licitud d'ajut no obliga l'Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l'entitat a rebre'l. Així
mateix, el fet d'haver rebut un ajut en un exercici, no suposa el seu atorgament forçós en
exercicis posteriors, en cas que no es reuneixin les condicions exigides a les bases.
L'Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després d'atorgar
l'ajut i valorarà especialment la certesa de la documentació presentada.
L'Ajuntament podrà anul·lar l'ajut totalment o parcialment quan l'activitat es desviï del
programa previst i per l’incompliment dels requisits, que porta implícita la renúncia de l’ajut,
i es procedirà d’ofici a la seva revocació.”
Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, explica que es vol regular els ajuts que, des
d’aquesta regidoria, es concedeixen a les entitats. Explica també quines són les quatre línies
d’ajut que es creen i palesa que l’únic que es farà serà tenir ben regulada la concessió de
subvencions.
Francesc Azorín valora positivament la proposta, alhora que demana que es concreti el redactat
de la pàgina 8 tal com ja va comentar a la comissió informativa.
La regidora de cultura comenta que el redactat ja ha estat esmentat recollint l’aportació feta a la
comissió informativa.
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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6.

Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Solsona i el departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya sobre l’adhesió al conveni SIG AREE

A petició de l’alcalde, Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, explica que l’adhesió
de l’Ajuntament a aquest conveni finalitzava el dia 31 de desembre de 2012 , per aquest motiu
la Junta de Govern Local del dia 24 de desembre de 2012 va aprovar l’adhesió i avui es
presenta al ple per a la seva ratificació. És l’adhesió a un conveni signat en presència del
representants de les diferents associacions representatives dels municipis de Catalunya, en
data 10 de juliol de 2012, entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels
sistemes integrats de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, per tal de garantir el
Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus
residus, i d’altra normativa d’aplicació.
Afegeix també que l’objectiu que es pretén és el de la sensibilització en la correcta gestió dels
residus electrònics. El conveni entra en vigor el dia 1 de gener de 2013 i tindrà un període de
vigència de 5 anys.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

7.

Acord de declaració de serveis essencials i sectors prioritaris

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
L’elevat nivell d’atur que pateix la ciutat obliga l’Ajuntament de Solsona a promoure totes les
activitats que estiguin al seu abast que ajudin a minorar l’impacte social de la crisi
econòmica que la ciutadania està patint.
Diferents regidories de l’Ajuntament de Solsona estan treballant per pal·liar els efectes de la
crisi:
La regidoria de Promoció Econòmica ha aconseguit subvencions que permeten la
contractació de quatre treballadors/ores laborals temporals (2 llicenciats i 2 peons) per un
import que cobreix el 100% del cost de la contractació.
La regidoria d’Acció Social en els pressupostos de l’exercici 2013, igual que en anys
anteriors, ha previst la contractació d’un/a mestre/a per atendre els alumnes d’educació
infantil que tenen més dificultats.
La regidoria d’Esports, en els pressupostos de l’exercici 2013, té consignació suficient per
atendre la contractació de treballadors/ores durant la temporada d’estiu per atendre els
serveis de les piscines municipals (director/a, monitors/ores, recepcionistes i socorristes).
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Les regidories de Cultura i Educació, en els pressupostos de l’exercici 2013, tenen previstes
les mateixes contractacions de personal laboral temporal que en els darrers exercicis s’han
realitzat i que són la base per poder dur a terme l’oferta cultural del municipi, i que donada
la situació socioeconòmica dels ciutadans, avui es fa molt necessària mantenir.
Els pressupostos i la plantilla per a l’exercici 2013 permeten la contractació de personal
laboral per cobrir baixes laborals que afecten treballadors municipals adscrits a serveis
públics essencials.
Atesa la necessitat urgent i inajornable d’aquest Ajuntament de cobrir les places de llocs de
treball que s’han detallat:
Vist el que disposa l’article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos
generals de l’Estat per l’any 2013 i conforme les facultats que l’article 22 de la Llei 7/1985,
de 2 d’ abril, de Bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció de l’ acord següent:
Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la
contractació del personal laboral temporal detallat en els punts anteriors per considerar que
afecten un sector prioritari o a un servei públic essencial.
No obstant, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.”
Pren la paraula en primer lloc l’alcalde i explica que s’ha complicat molt tot allò que fa referència
a la contractació de personal per part de les administracions públiques, en el sentit que, per a
poder fer contractacions, és preceptiva prèviament la presa d’un acord com el que avui es
proposa al ple
Francesc Azorín, per la seva banda, demana quines són les contractacions subvencionades el
100%, a la qual cosa respon l’alcalde afirmant que es tracta del personal de promoció
econòmica, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i el primer socorrista,
subvencionat per la Diputació de Lleida.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

8.

Convocatòria dels 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:
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“El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 29 de novembre de
2012, aprovà les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts per al foment de la
implantació empresarial i la creació de llocs de treball estables al municipi de Solsona,
acord que es publicà en el BOP de la província de Lleida núm. 1 del dia 1 de gener de 2013.
Un cop passat el termini d’informació pública i no havent-se presentat cap reclamació ni
al·legació, es proposa al ple l’adopció dels següents acords.
Vist el que disposa l’article 5 de les bases aprovades, es proposa a la consideració del Ple
l’adopció dels següents acords:
Obrir la convocatòria per a l’exercici 2013 a partir del dia 1 de febrer de 2013 i fins el 31
d’octubre de 2013 o fins l’exhauriment de la partida pressupostària.”
Lluís-Xavier González, regidor delegat de Promoció Econòmica, explica que es el que es porta
avui a la consideració del ple és la convocatòria de les subvencions, una vegada feta ja
l’exposició pública de les bases i aprovades aquestes de manera definitiva.
Continua encara amb la paraula el mateix regidor i explica que la proposta va sorgir del sí de
SolsonaCo i que forma part del pla de xoc 2013. Es pretén incidir en els sectors de més difícil
ocupació i es preveu convocar-los novament l’any 2014. Pel que fa al detall dels ajuts, explica
que la partida global prevista és de 40.000,00 € i que l’import màxim per sol·licitud serà de
2.100,00 €.
Francesc Azorín demana com es publicitarà, a la qual cosa respon l’alcalde explicant que es
porta al ple d’avui ja només per donar-hi més ressò.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

9.

Liquidació de la societat municipal Solsona Mitjans, SL

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“En data 10 d’agost de 2005 es va constituir la societat de responsabilitat limitada i capital
íntegrament municipal 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 era 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
realitat social de Solsona i a la participació dels solsonins i les solsonines en la vida social
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de la ciutat; a promoure la identificació de la ciutadania amb la ciutat i la millor convivència i
integració dels ciutadans i de les ciutadanes i les seves diverses expressions culturals.
Que les activitats que tenia 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.
Que el Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012 acordà
la dissolució de la societat Solsona Mitjans, SL, amb CIF B25586611, amb efectes a partir
del dia 30 de setembre de 2012 i també acordà declarar els administradors socials com a
liquidadors de la societat.
Que s’ha confeccionat el tancament dels comptes i el balanç de la societat Solsona Mitjans,
SL, a 31 de desembre de 2012. La societat no té pendent cap deute amb l’Agència
Tributària ni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. S’ha formalitzat el document
036 de baixa a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social.
La societat Solsona Mitjans, SL, té pendent de cobrament la devolució de l’IVA de l’exercici
2012 que puja la quantitat de 95,85 € i que s’ingressaran al compte
2100.0081.99.0200000425 de l’Ajuntament de Solsona.
Per tot això exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
1. Procedir a liquidar la societat Solsona Mitjans, SL, d’acord amb el balanç, tancat a 31 de
desembre de 2012, que s’acompanya com annex.
2. L’import de 95,85 €, pendent de cobrament de l’Agència Tributària, s’ingressarà al
compte 2100.0081.99.0200000425 de l’Ajuntament de Solsona. Per tant tot l’haver social
s’adjudica a l’únic soci que és l’Ajuntament de Solsona.
3. Facultar i apoderar l’alcalde, David Rodríguez i González, per a realitzar i formalitzar tots
aquells actes, gestions i rectificacions de qualsevol mena que siguin necessaris per tal
d’obtenir la inscripció als registres corresponents de tot el que s’ha acordat.”
L’acalde explica que aquest és el darrer acord plenari que cal adoptar per la dissolució
d’aquesta societat.
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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10. Liquidació de la Societat Municipal de Promoció Turística de Solsona, SL
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“En data 10 d’octubre de 2008 es va constituir la societat de responsabilitat limitada i capital
íntegrament municipal 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 era la promoció i el foment del turisme, el comerç, la
cultura i el lleure del municipi.
Que les activitats que tenia 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.
Que el Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012 acordà
la dissolució de la Societat de Promoció Turística de Solsona, SL, amb CIF B25675968, amb
efectes a partir del dia 30 de setembre de 2012 i també acordà declarar els administradors
socials com a liquidadors de la societat.
Que s’ha confeccionat el tancament dels comptes i el balanç de la Societat de Promoció
Turística de Solsona, SL, a 31 de desembre de 2012. La societat no té pendent cap deute
amb l’Agència Tributària ni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. S’ha formalitzat
el document 036 de baixa a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social.
La Societat de Promoció Turística de Solsona, SL, té pendent de cobrament la devolució de
l’IVA de l’exercici 2012 que puja la quantitat de 2.989,25 € i que s’ingressaran al compte
2100.0081.99.0200000425 de l’Ajuntament de Solsona.
Per tot això exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
1.
2.
3.

Procedir a liquidar la Societat de Promoció Turística de Solsona, SL, d’acord amb el
balanç, tancat a 31 de desembre de 2012, que s’acompanya com annex.
L’import de 2.989,25 €, pendent de cobrament de l’Agència Tributària, s’ingressarà al
compte 2100.0081.99.0200000425 de l’Ajuntament de Solsona. Per tant tot l’haver
social s’adjudica a l’únic soci que és l’Ajuntament de Solsona.
Facultar i apoderar l’alcalde, David Rodríguez González, per a realitzar i formalitzar tots
aquells actes, gestions i rectificacions de qualsevol mena que siguin necessaris per tal
d’obtenir la inscripció als registres corresponents de tot el que s’ha acordat.”
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Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

11. Moció de suport a la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya
L’alcalde llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i que diu:
“Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament de Solsona
manifesta:
1. Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes
formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en
l’ordre jurídic i polític.
2. Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3. Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests trescents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat
espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4. Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat
catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i
d’autogovern que permet l’autonomia.
5. Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010,
s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per
contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi
Estat.
6. Que la manifestació del passat onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés
de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici de l’etapa
final del procés de independència de Catalunya.
7. Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi
ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les
conseqüències.
8. Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació.

16

Ple ordinari 31.01.2013

Per tots els fets anteriorment exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble
català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur,
sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la
Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional,
ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació.
2. Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i
no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu
dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui
un nou estat d’Europa.
3. Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la
constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho
avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més
lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.
4. Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, als diferents grups
polítics del Congrés dels Diputats, al president del Senat, al president del Parlament
Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu.”
A continuació, pren la paraula Francesc Azorín i celebra el contingut de la moció.
Per la seva banda, Encarna Tarifa, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el seu
partit ha presentat una moció a diferents institucions en què coincideix que s’ha de fer efectiu el
dret a decidir, però que discrepa en el redactat de la petició que es planteja avui, motiu pel qual
s’abstindrà a la votació.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb dotze vots a favor i
una abstenció de la regidora Encarna Tarifa i Fernández (PSC).

12. Moció per declarar a l’Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
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“Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha
fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de
donar compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7%
del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es
presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment
injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les comunitats autònomes, a les
quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a
l’estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, ha
reivindicat al govern de l’estat que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013,
passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses de
cada administració.
Atès l’informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, en el qual es posa de
manifest que la càrrega de l’ajuntament s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual
es reclama la supressió dels ministres que han transferit les seves competències però que
encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la
despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit
i de polítiques d’austeritat imposades per la unió Europea es limiti a centrifugar el se dèficit
a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat,
serveis socials, com són la generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat
del benestar.
Atès que els muni9cipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de
mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert
que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajut pressupostari a
tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció
de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del
personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics
amb rigor i austeritat.
Per tot això, a proposta de tots els grups municipals, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer. Reclamar al Govern de l’estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una
tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat
centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap
a les comunitats autònomes i les administracions locals.
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Segon. Reclamar al govern de l’Estat que suprimeixi aquells ministeris les competències
dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i
cultura, així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou
armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer. Donar suport a la proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària.
Quart. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al president del Govern Espanyol.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

13. Canvi de data de la celebració del ple ordinari de març, que coincideix amb dijous Sant
A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del ple i
que diu:
“El ple de l’Ajuntament de Solsona en la sessió duta a terme el dia 22 de juny de 2011 acordà
fixar el règim de les sessions plenàries ordinàries cada darrer dijous dels mesos senars. Donat
cas que coincidís que coincidís amb un dia festiu es passaria la convocatòria especificant el dia
i hora amb tres dies d’antelació.
Atès que el dijous 29 de març de 2013 coincideix amb la festivitat de dijous sant,
Per aquests motius es proposa a la consideració del ple:
Avançar la celebració del ple ordinari del mes de març al dia 21 de març de 2013.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels regidors.

14. Informe de la modificació de crèdit 1/2013
L’alcalde dóna compte al Ple del Decret de l’alcaldia núm. 20/2013,de data 30 de gener de
2013, referent a l’expedient de modificació de crèdit 1/2013, el redactat el qual es transcriu
tot seguit:
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“Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2013,
amb la modalitat de generació de crèdits, en què consta l’informe favorable de l’Interventor;
Atès que s’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir;
Atès que la Intervenció ha informat favorablement la proposta d’Alcaldia;
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del Pressupost
vigent en relació amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 43 a 46 del Reial decret
500/1990,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013, del Pressupost vigent en
la modalitat de generació de crèdit, d’acord al detall següent:
Altes en Conceptes d’ingressos/article 43.1.a), b) i c) del Reial decret 500/1990
Concepte
Núm. Descripció
Euros
45081
1
SOC - Dinamització sociocultural
67.582,81 €
45082
2
SOC - Dinamització polígons
23.232,00 €
TOTAL INGRESSOS
90.814,81 €
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació pressupostària
Núm.
430
13100
1
433
13100
1
430
22785
1
430
22785
2

Descripció
Coach inserció sociolaboral
Pla dinamització social nucli antic
Altres despeses promoció eco.
Pla de dinamització dels polígons
TOTAL DESPESES

Euros
38.819,53 €
19.963,28 €
8.800,00 €
23.232,00 €
90.814,81 €

Segon. Comunicar al Ple de la Corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària
que aquesta celebri, de conformitat amb allò que estableix l’article 42 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.”

15. 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 109/2012 a 117/2012 i del 1/2013 al 7/2013 i que són les
resolucions preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
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Intervé a continuació Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació i dóna compte dels treballs
de rehabilitació dels bolets del parc de la Mare de la Font que duen a terme els alumnes de la
UEC l’Afrau. Pel que fa al projecte de la nova escola del Vinyet, comenta que des de la
Generalitat de Catalunya no es diu res, alhora que palesa el seu desacord amb les retallades
que l’ens autonòmic aplica en Educació, especialment pel que fa a les llars d’infants.
Isabel Roca, regidora delegada de Governació, dóna compte de la reunió de seguretat prèvia a
la celebració del Carnaval que es va fer el dia XX de gener de 2013, alhora que fa una crida a la
prudència i al sentit comú en el decurs de la festa. Informa també de l’adquisició d’un nou
vehicle per a la policia local i de la reordenació dels aparcaments del final del carrer de Sant
Agustí.
La regidora delegada d’Acció Social, Maria Tripiana, explica que, d’acord amb les entitats
col·laboradores amb el Fons d’Emergència Social de Solsona, s’ha cregut oportú establir uns
punts de recollida fixa d’aliments.
Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme, dóna compte dels punts següents:
-

en primer lloc, i pel que fa al carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, explica que el
proppassat dia 25 de gener l’empresa adjudicatària de l’obra ve proposar un pla de
finançament i que els darrers dies han començat a treballar en la canonada d’aigua;

-

en relació a les obres de l’edifici de cal Metge Solé, comenta que estan pràcticament
enllestides;

-

finalment, i quant a la biblioteca, explica que s’ha començat a treballar en els
tancaments.

Continua encara amb la paraula Salvi Nofrarias i, en relació a la regidoria de Serveis, explica
que s’ha enllestit el treball de camp de l’auditoria lumínica i que aviat es procedirà a la fase
d’anàlisi de dades.
A continuació, pren la paraula Lluís-Xavier González i, com a regidor de Promoció Econòmica,
dóna compte dels punts següents:
-

pel que fa a SolsonaCo, informa de les reunions periòdiques que ha mantingut el
Comité Executiu i de la propera finalització del taller Diàspora, així com de la
presentació que, a finals de febrer, es farà del pla d’accions;

-

quant al pla de xoc Solsona 2013, comenta que els objectius que es pretén són el
seguiment de la gent aturada i la coordinació i creació d’un protocol de recerca de
feina;
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-

en relació a la sol·licitud d’ajut presentada al SOC a l’empara de la convocatòria Treball
als Barris 2012, explica que s’ha obtingut una subvenció del 100% per a la contractació
de dos orientadors sociolaborals;

-

finalment, informa de l’estudi que es farà per a l’impuls de l’activitat econòmica als
polígons, conjuntament amb l’Ajuntament de Cardona i les associacions d’empresaris
de Solsona i de Cardona.

El mateix regidor, i pel que fa a l’àrea de Turisme, dóna compte de la proposta de senyalització
que s’ha presentat al Consell Comarcal del Solsonès i en les activitats fets en la campanya
“Comerç als barris”.
Quant a la regidoria de Comunicació, dóna compte de l’actualització dels webs de l’Ajuntament
i de Solsona FM.
Finalment, i en relació a Esports, informa dels punts següents:
-

en primer lloc, dóna compte de la instal·lació d’una cistella de bàsquet al polígon 6’;

-

d’altra banda, comenta que es treballa en la propera edició del campus Èlitejove;

-

finalment, informa de la propera presentació pública de l’”Auto Route Pirenées”, amb
sortida a Solsona el dia 1 de setembre de 2013.

Tot seguit, Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, informa del cicle d’espectacles infantils,
que ja ha començat amb “Supercalifragilístic” i que continuarà amb el cicle de cinema infantil i
amb una nova proposta de teatre familiar. També quant a Cultura, comenta que la venda
d’entrades per a diversos espectacles i activitats que fins ara es feia a l’Oficina del Nucli Antic,
en endavant es farà a l’oficina de turisme situada a la planta baixa del Consell Comarcal.
Pel que fa l’àrea de Salut, la mateixa regidora informa de la posada en funcionament del
programa Nereu, amb una participació de deu famílies i amb la previsió que finalitzi a final del
curs escolar.
Finalment, i pel que fa al Vinyet, Sara Alarcon dóna compte del peritatge elaborat per Xavier
Campillo i de les visites que continua fent a les diferents cases d’aquesta part del municipi de
Solsona.
A continuació, la regidora delegada de Medi Ambient, Judit Cardona, dóna compte dels punts
següents:
-

en primer lloc, informa de l’obtenció d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya per
a l’adquisició de cent vint places d’aparcament per a bicicletes;

-

en segon lloc, dóna compte de la reunió mantinguda amb representants de l’Associació
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en Defensa dels Animals de Solsona per tractar la possible nova ubicació de la
gossera a la zona de la Revollosa, de la qual en faran el projecte corresponent els
serveis tècnics municipals;
-

d’altra banda, explica que el proper dia 7 de març se celebrarà una nova reunió del
Consell Municipal de Sostenibilitat;

-

Finalment, dóna compte dels litres d’oli reciclat que s’han recollit, així com del
número de piles i del número de coloms capturats.

Tot seguit, intervé l’alcalde, David Rodríguez, i informa de les actuacions dutes a terme per la
brigada municipal al carrer de Carles Morató, per donar solució als problemes d’humitat que hi
havia, i en altres punts de la via pública en què era fàcil relliscar i s’ha aplicat un producte
químic antilliscant. Dóna compte també de la propera presentació del Pla d’Actuacions de
Millora Urbana.
Finalment, avança que, molt probablement, es convocarà un ple extraordinari el dia 21 de
febrer per aprovar les actuacions que es demanaran al PUOSC.

16. Precs i preguntes
Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, palesa la seva satisfacció perquè se’ls
convidi a la presentació del Pla d’Actuacions de Millora Urbana, alhora que afegeix que els
hauria agradat que se’ls hagués informat d’una llicència d’obres que s’ha concedit per a un
establiment de culte, per no tractar-se d’una llicència qualsevol.
Respon l’alcalde i explica que sí que es tracta d’una llicència qualsevol sempre que compleixi
amb els requisits legals.
Azorín demana també com es troba el tema de Mercadona, a la qual cosa respon l’alcalde
explicant que, oficialment, no s’ha rebut cap sol·licitud.
Finalment, demana quines novetats hi ha en relació al Club Sant Jordi i al nou casal cívic.
En relació al Club Sant Jordi, explica l’alcalde, l’Ajuntament no es farà càrrec de la gestió
mentre no sigui de propietat municipal; mentrestant, continua dient, hi ha converses amb els
serveis territorials a Lleida del Departament de Benestar Social per tractar de possibles
col·laboracions al respecte.
Pel que fa al casal cívic, l’alcalde afirma que no hi ha cap novetat.
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A continuació, pren la paraula David Manzano, regidor del grup municipal de CiU, i demana
que s’informi dels problemes que hi ha amb la calefacció del teatre i de la sala polivalent.
Respon la regidora delegada de Cultura i, pel que fa a la sala polivalent, explica que la
calefacció ha estat espatllada el darrer mes i que, tot i que s’hi ha treballat, encara no s’ha resolt
del tot; quant al teatre, explica que no té una caldera de gas, sinó que funciona amb electricitat.
David Manzano demana també per la senyalització instal·lada al portal del Castell i demana
quan s’implantarà la pilona automàtica que hi reguli el trànsit.
Respon l’alcalde i explica que la senyalització és la mateixa que ja hi havia amb la pilona
anterior i que la nova pilona aviat entrarà en servei.

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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