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

4/2012
ordinari
31 de maig de 2012
de 21.00 a 23.05 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)
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.

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 12 d’abril de 2012 i 30 d’abril de 2012 que són les que es presenten a
la consideració del Ple.
Pren la paraula Francesc Azorín i, en relació a l’acta de la sessió duta a terme el dia 12 d’abril
de 2012, en relació al punt quart titulat “ordenança reguladora de l’ocupació temporal de la via
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pública per bars i/o restaurants mitjançant terrasses a la via pública de Solsona”, on diu “ el
mateix alcalde palesa el compromís de consultar i informar al Gremi d’ Hostaleria durant el
preceptiu tràmit d’Informació”, cal que hi digui: el mateix alcalde palesa el compromís de
consultar i informar al Gremi d’ Hostaleria i al grup municipal de CIU durant el preceptiu tràmit
d’Informació”
No es produeix cap altra intervenció i, recollint l’esmena apuntada, les dues actes presentades
a la consideració del ple, s’aproven per unanimitat.

2.

Aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer de Llobera

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“Examinat el projecte d’urbanització del carrer de Llobera de Solsona, que ha estat redactat pel
cap del servei tècnic d’infrastructura viària de la Diputació de Lleida, Antonio Fernández
Limiñana.
Vist el que disposen els articles 70 i 87, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist el que disposa l’article 98 del Decret núm. 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Atès que el projecte redactat inclou les obres que en el decret 305/2006 es consideren com a
bàsiques i complementàries.
Atès que el projecte defineix obres bàsiques, caldrà que la seva tramitació es faci seguint
l’article 119.2 de la Llei d’urbanisme, amb informació pública prèvia d’un mes i simultània
audiència, si és necessària, dels organismes sectorials i de les companyies subministradores
afectades.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer de Llobera de Solsona, que ha estat
redactat pel cap del servei tècnic d’infrastructura viària de la Diputació de Lleida, Antonio
Fernández Limiñana.
2. Obrir un tràmit d'informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci inserit al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i a un dels periòdics de més circulació i simultània
audiència, si és necessària, dels organismes sectorials i de les companyies

2

Ple ordinari 31.05.2012

subministradores afectades. Dins aquest període, l'expedient podrà ser examinat per
qualsevol persona i podran formular-s'hi les al·legacions que es creguin procedents.
3. Considerar l'acord d'aprovació inicial elevat a definitiu sense necessitat d'adopció de cap
altre acord, en el cas que no es presenti cap al·legació o reclamació en el termini
d'informació pública.”
Tot seguit pren la paraula el regidor delegat d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, i explica el contingut
de l’informe tècnic que fa les observacions següents:
− En diversos punts de la memòria es fa referència a l’avinguda Mare de deu del Retaule en
lloc del Claustre, aspecte que cal esmenar.
− Cal contemplar la possibilitat de connectar la xarxa d’aigües pluvials a la rasa de l’hospital en
la Pujada de Seminari i no dins del recinte de l’hospital.
− Cal especificar que les llumeneres han de ser tancades amb vidre transparent.
− Cal especificar que totes les tapes d’arquetes i registres incorporaran el logo i la descripció
del servei del qual es tracti segons els criteris de les companyies de distribució. En cas del
serveis de manteniment municipal incorporaran l’escut de la ciutat i la descripció escrita.
− Es necessari valorar la possibilitat de col·locar altres canonades en el dau de serveis de
telecomunicacions per si es veu factible fer arribar altres serveis al sector.
En relació als materials i l’estètica en general del projecte, a nivell tècnic també hi ha
discrepàncies entre els tècnics municipals i els redactors del projecte. Afegeix que durant el
termini d’informació pública es plantejaran canvis que afecten a l’estètica del projecte.
Anna Viladrich diu que és un projecte car d’execució ja que inclou molts elements ornamentals
i demana quina previsió hi ha per executar l’obra.
Salvi Nofrarias diu que depèn de quan es disposi del finançament. De moment es fa el projecte
i es preveu tenir subvenció del PUOSC i de la Llei de Barris, però de moment no hi ha res
acordat.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per unanimitat.

3.

Inici de l’expedient per a la dissolució 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 es transcriu a continuació:
“En data 10 d’agost de 2005 es va constituir la societat de responsabilitat limitada i capital
íntegrament municipal anomenada Solsona Mitjans, SL, inscrita en el Registre Mercantil de
Lleida al tom 1035, foli 184, full L-20.381, inscripció primera.
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L’objecte social d’aquesta societat és la prestació de serveis municipals dins l’àmbit de la
informació i de la comunicació adreçats a la divulgació del foment d’activitats cíviques i
ciutadanes en el camp de la cultura, el lleure i la formació; a contribuir al coneixement de la
realitat social de Solsona i a la participació dels solsonins i les solsonines en la vida social
de la ciutat; a promoure la identificació de la ciutadania amb la ciutat i la millor convivència i
integració dels ciutadans i dels ciutadanes i les seves diverses expressions culturals.
Que les activitats que té per objecte la societat es poden dur a terme de forma directa pel
propi Ajuntament de Solsona i, pels interessos generals de municipi, cara a optimitzar
recursos, es considera procedent la dissolució i la liquidació de la societat Solsona Mitjans,
SL.
Vist l’article 360 i següents del Real decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital.
Vist l’informe emès per la secretària actal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Dissoldre la societat de responsabilitat limitada Solsona Mitjans, SL, amb CIF núm.
B25586611, ja que les activitats que té per objecte la societat es poden dur a terme de
forma directa pel propi Ajuntament de Solsona, i és la millor forma des del punt de vista dels
interessos generals del municipi, cara a optimitzar recursos.
Segon. Declarar que, com a conseqüència de la dissolució de la societat i en aplicació de
les normes legals i estatutàries, els administradors socials queden convertits en liquidadors
de la societat.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que a dissolució de la societat que avui es porta a la
consideració del ple respon a una proposta de la nova interventora, que recomana la
supressió d’aquelles societats que no tenen sentit i que generen unes despeses
administratives i de gestió que es poden estalviar.
Per la seva banda, David Manzano, regidor del grup municipal de CiU, palesa la seva
sorpresa per no haver plantejat la dissolució per mitjà del Consell d’Administració de la
mateixa entitat, a la qual cosa respon l’alcalde explicant que els representants al Consell
d’Administració són pràcticament els mateixos que al ple, tot i que reconeix que es podia
haver dut prèviament al Consell d’Administració.
Finalment, Francesc Azorín comenta que li sap greu a nivell personal perquè la creació
d’aquestes societats va ser un prec dels regidors de l‘oposició.
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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4.

Inici de l’expedient per a la dissolució 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 es transcriu a continuació:
“En data 10 d’octubre de 2008 es va constituir la societat de responsabilitat limitada i capital
íntegrament municipal anomenada Societat de Promoció Turística de Solsona, SL, inscrita
en el Registre Mercantil de Lleida al tom 1166, foli 162, full L-23.198, inscripció primera.
L’objecte social d’aquesta societat és la promoció i el foment del turisme, el comerç, la
cultura i el lleure del municipi.
Que les activitats que té per objecte la societat es poden dur a terme de forma directa pel
propi Ajuntament de Solsona i, pels interessos generals de municipi, cara a optimitzar
recursos, es considera procedent la dissolució i la liquidació de la Societat de Promoció
Turística de Solsona, SL.
Vist l’article 360 i següents del Real decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de societats de capital.
Vist l’informe emès per la secretària actal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Dissoldre la societat de responsabilitat limitada anomenada Societat de Promoció
Turística de Solsona, SL, amb CIF B25675968, ja que les activitats que té per objecte la
societat es poden dur a terme de forma directa pel propi Ajuntament de Solsona, i és la
millor forma des del punt de vista dels interessos generals del municipi, cara a optimitzar
recursos.
Segon. Declarar que, com a conseqüència de la dissolució de la societat i en aplicació de
les normes legals i estatutàries, els administradors socials queden convertits en liquidadors
de la societat.”
Esteve Algué, portaveu del grup municipal de CiU, demana que l’equip de govern valori la
proposta del Patronat Comarcal de Turisme de compartir els baixos de l’edifici del Palau
Llobera.
Respon l’alcalde i explica que, efectivament, l’equip de govern està estudiant aquesta
possibilitat.
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Lluís-Xavier González, regidor delegat de Promoció Econòmica i Turisme, afegeix que
també s’estudien altres possibilitats.
Finalment, l’alcalde explica que ja s’ha comunicat als propietaris del local on té la seu la
Societat Municipal de Promoció Turística que no es renovarà el contracte de lloguer.
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.

Delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’aprovació dels Plans d’Autoprotecció (PAUS)

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures regula les
actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses
i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de
greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les
instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de
manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.
L’art. 16 del Decret esmentat estableix que l’aprovació dels Plans d’Autoprotecció
corresponents a activitats i centres d’interès per a la protecció civil local correspon a la
comissió municipal de protecció civil i que els municipis en els que no existeixi aquesta
comissió poden optar per delegar la seva funció d’homologació dels plans d’autoprotecció
en la comissió comarcal de protecció civil o en la junta de govern del mateix ajuntament.
Atès que, en aquests moments, l’Ajuntament de Solsona no té constituïda Comissió
municipal de protecció civil i atès que, d’acord amb el Decret esmentat, l’aprovació dels
Plans d’Autoprotecció corresponents a activitats i centres d’interès per a la protecció civil
local correspon a l’Ajuntament,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local la competència per a l’aprovació i homologació
dels Plans d’Autoprotecció corresponents a activitats i centres d’interès per a la protecció
civil local.
Segon. Fer arribar aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que l’existència de la comissió municipal de
protecció civil no és obligatòria als municipis de menys de 50.000 habitants, motiu pel qual
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es proposa que els plans d’autoprotecció previstos, tant per a ens públic com per a
particulars, al Decret 82/2010, siguin homologats per la junta de govern local.
Pren la paraula a continuació Francesc Azorín i manifesta que el seu grup és partidari de la
creació de la comissió municipal de protecció civil i que s’abstindran en la votació.
Respon l’alcalde i comenta que l’equip de govern estudiarà aquesta possibilitat.
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 vuit
vots a favor i cinc abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i
Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i
Vila (CiU).

6.

Sol·licitud de pròrroga de la Llei de Barris

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
"Vist el Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial, publicat al DOGC núm. 6135 del dia 24 de maig de
2012, que preveu la possibilitat d’atorgar una pròrroga excepcional als ajuntaments que hagin
obtingut finançament per actuacions a l’empara d’anteriors convocatòries, que en el moment
de l’entrada en vigor del Decret 53/2012 hagin exhaurit el període de pròrroga ordinària de dos
anys, i encara no hagin executat en la seva totalitat les actuacions previstes ni s’hagi presentat
l’informe d’avaluació final, sempre que acreditin una justificació que no els resulti imputable.
Atès que en data 27 de juliol de 2005, mitjançant Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, es va aprovar el projecte d’Intervenció Integral, del barri del
Nucli Antic de Solsona”, a l’empara de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de
desembre que la desenvolupa.
Atès que la Resolució esmentada aprovava un ajut per l’import de 5.789.590,00 € repartits en 5
anualitats (2005-2009) per una obra amb pressupost d’11.579.180,00 €.
Atès que el dia 14 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Solsona sol·licità al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques una pròrroga per dur a terme les obres incloses en el projecte.
Vist que per Resolució del Director General d’Arquitectura i Paisatge, de data 24 de juliol de
2009, s’acordà concedir una pròrroga de 2 anys a l’Ajuntament de Solsona per a l’execució del

7

Ple ordinari 31.05.2012

Programa d’Intervenció Integral del Barri del Nucli Antic, termini que finalitza el 31 de desembre
del 2011.
Atès que dins el període 2005-2011 ha estat impossible realitzar la totalitat de les obres incloses
en el projecte del Nucli Antic, degut bàsicament a les dificultats municipals per obtenir
finançament de la part de les obres i de les activitats que no estaven subvencionades (50%), i
per tant, no s’han executat per causes no imputables a l’Ajuntament de Solsona,
Atès que per la ciutat és molt important poder acabar la totalitat del projecte del Pla de Barris
tal i com estava previst des de l’inici, únicament posposant els terminis de finalització.
És per això que es presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat una pròrroga excepcional, per un
període de quatre anys més, per poder executar les actuacions que estaven previstes dins el
projecte del Nucli Antic de Solsona i que no es van poder executar dins el període previst
inicialment, per dificultats en l’obtenció del finançament de la part no subvencionada.
Segon- Facultar l’alcalde, David Rodríguez i González, per representar l’Ajuntament i per
signar la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.”
L’alcalde explica que l’Ajuntament haurà de fer un replantejament per concretar com programa
l’execució dels projectes que queden pendents. La planificació anirà en funció de les fonts de
finançament que es puguin obtenir per finançar el 50% del cost de les obres.
La regidora Anna Viladrich, del grup de CiU, demana que la planificació prevegi obres realistes,
mentre que l’alcalde remarca que fins ara, sempre ho han estat.
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.

Renovació dels membres del Consell de la Gent Gran

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que es transcriu a continuació:
“El dia 25 de maig de 2012 es reuní en sessió extraordinària el Consell de la gent gran de
Solsona,
Atès que és necessari ratificar el nomenament dels membres que composen aquest consell,
es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar el nomenament dels membres del consell de la Gent gran de Solsona que queda
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constituït per les persones que tot seguit es detallen:
David Rodríguez i González, president
Maria Tripiana i Viladrich, vicepresident primer
Josep Pons i Casas, vicepresident segon
Sílvia Torra i Vila, representant municipal
Encarna Tarifa i Fernández, representant municipal
Montse Ritort i Ribalta, associació Estel del Solsonès
M. Lluïsa Manau i Cardona, associació Estel del Solsonès
Robert Ribalta i Tresserras, representant CX Espai Catalunya Caixa
Miquel Vila i Coma, representant de l’Hospital Pere Màrtir Colomés
Ramon Algué i Parramon, representant de l’Hospital Pere Màrtir Colomés
Antoni Mas i Casafont, representant de l’Aula d’Extensió Universitària
Carme Cambray i Estruga, associació Viure i Conviure
Pere Marbà i Subirà, associació Viure i Conviure
Conxita Montaner i Espar, persona que ve en nom propi
M. Pilar Roure i Jané, persona que ve en nom propi
Pilar Muñoz i Casas, persona que ve en nom propi
M. Claustre bernadó i Travesset, persona que ve en nom propi
Imma Serra i Comella, persona que ve en nom propi
Rosa Vilar i Barrera, persona que ve en nom propi
Pere Jaray i Monsonet, persona que ve en nom propi
Carme Colilles i Roure, coordinadora dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès
Alícia Torrent i Guix, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics
Marta Pallarès i Baraldès, treballadora social dels serveis Socials Bàsics
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social, explica que la renovació que es proposa
respons a qüestions internes del mateix Consell.
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.

Moció sobre els recursos per a l’educació no universitària i les decisions en política educativa

A petició de l’alcalde, la regidora delegada d’educació, Encarna Tarifa, llegeix la moció que es
porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que
ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i
social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva,
l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet
atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i de la
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comunitat.
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita
infància i a les seves famílies.
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran
d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de
titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la
demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat
per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de
conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país...
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament
per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la
Llei. Així, es va considerar que el finançament local era essencial per garantir que els
ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del
curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses
de funcionament de les llars.
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint
respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les
condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint
que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres
anàlegs de titularitat de la Generalitat”.
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció
dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució
significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona
part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i
financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants
perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir
les polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social
i al foment de la convivència.
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents acords en el plenari municipal:
Primer. Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació per haver imposat unes
normes a l’Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret llei 14/2012, del 20
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu; la
manca de respecte cap a la voluntat i la capacitat de la Generalitat d’exercir polítiques
educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial decret llei i la seva afectació
sobre la qualitat educativa.
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Segon. Instar el Govern a sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre
la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, d’acord amb la moció
aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 10 de maig. En cas de confirmar-se’n la
inconstitucionalitat o antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï d’acord amb el
dictamen amb l’objectiu d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal
Constitucional.
Tercer. Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el finançament
de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament per l’ACM i la FMC
al Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del món local respecte de la
viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys:
a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació
de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord
parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en
benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.
b) Dotar fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada pel Departament d’Ensenyament
per al curs 2011-12, i mantenir aquest import per als cursos següents.
c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de
serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i
coresponsabilitat entre les administracions educatives.
d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimació del model de
llars d’infants.
Quart. Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants
per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions socioeconòmiques
desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per alumne en 735 € del
curs passat.
Cinquè. Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i la
inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la
transferència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a iniciar de
manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa dels
ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la
sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa.
Sisè. Instar el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per a la
Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, amb els
mateixos recursos que els destinats el 2011.
Setè. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al curs
2012-13 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants
titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos suficients per al
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manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, de les instal·lacions i
de la qualitat educativa.
Vuitè. Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
Intervé en primer lloc Sílvia Torra i manifesta l’acord del seu grup amb el redactat de la
moció, tret d’aquella part en què es demana al govern de la Generalitat una quantitat fixa
quan encara no se sap què farà el govern central, motiu pel qual el grup municipal de CiU
s’abstindrà en la votació.
David Rodríguez, per la seva banda, explica que el president de la comissió d’educació de
la Federació de Municipis de Catalunya ha demanat una reunió amb la consellera
d’Ensenyament i que, de moment, no li ha estat concedida. A més, continua dient, el que
pertoca a l’Ajuntament és defensar el paper dels consistoris.
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 vuit
vots a favor i cinc abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i
Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i
Vila (CiU).

9.

Moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les polítiques
d’inserció laboral de les persones discapacitades

A petició de l’alcalde, la regidora delegada d’Acció Social, Maria Tripiana, llegeix la moció que
es porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“Atesa la gravetat del que representarà la disminució dels recursos destinats en els
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques
actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que atenen.
Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especialment els col·lectius més vulnerables
i, per tant, que necessiten major protecció, especialment en un època de greu crisi
econòmica.
Atesa que aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una rebaixa
del 56% respecte la dotació de l’any 2011.
Atès que es calcula, segons dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre el
nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant serà de
34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de formació, 13.306; en
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programes d'orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment de la inserció en l'empresa
ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626.
Atès que l’impacte sobre el nombre d'usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran de
ser inserits al mercat de treball.
Atès que 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres Especials de
Treball poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries.
Atès que es calcula que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats.
Atès que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta reducció
pressupostària.
Atès que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.
Atès que aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als
col·lectius més vulnerables, entre els quals es troben les persones amb discapacitat o
trastorn mental amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre
d'inserció laboral a l'empresa ordinària i els Centres
l'instrument fonamental d'inserció de treballadors amb
mental o altres discapacitats severes.

la igualtat d'oportunitats en el
ciutadà. En particular, els Serveis
Especials de Treball, han estat
discapacitat intel·lectual, trastorn

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Solsona acorda:
Primer. Manifestar el reconeixement del consistori a la tasca que desenvolupen les entitats
del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les persones
discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirmar que la seva feina en aquests
moments és més necessària que mai. En aquest sentit, el consistori de Solsona dóna suport
al model català d’inserció de les persones amb discapacitats.
Segon. Traslladar al Govern de Catalunya la necessitat de:
a)

Exigir al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de persones
amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i amb una
distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats d’inserció de
persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització de les dades i el
compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral per a persones amb
discapacitat.

b)

Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social, assegurant la
subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim
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interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb dificultats especials i
garantir els recursos necessaris que els nous llocs de treball ocupats per persones amb
discapacitat amb dificultats especials s’hi puguin acollir.
c)

Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de l’administració per
potenciar la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i, en particular,
els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

d)

Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als Centres
Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat d’aquests centres a
Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la sostenibilitat, reestructuració i
revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la competitivitat
econòmica per mitjà de l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora,
aquest pla també ha de preveure un model integral que inclogui les quanties de les
subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials dels
centres i localització territorial dels centres.

e)

Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit caixes
catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les obres socials d’aquestes
amb el tercer sector.

f)

Garantir l’estabilitat del tercer sector que col·labora en la inserció de persones amb
discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.

Tercer. Fer arribar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al departament
d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i a l'associació AMISOL (Associació
Pro Minusvàlids de Solsona i Comarca).”
L’alcalde explica que, des d’AMISOL, també s’ha demanat a l’Ajuntament l’aprovació
d’aquesta moció. Finalment, llegeix una part de l’escrit del director del diari Ara del dia 21
de maig de 2012.
Esteve Algué, després de lloar la tasca que fa AMISOL, anuncia el vot favorable dels regidors
del grup municipal de CiU.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és
aprovada per la unanimitat dels regidors.
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10. Moció per exigir a les Federacions esportives una reducció de les taxes que cobren als clubs
A petició de l’alcalde, el regidor delegat d’Esports, Lluís-Xavier Gonzàlez, llegeix la moció que
es porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“Atès que la situació actual dels clubs esportius de la nostra ciutat fa que pateixin moltes
dificultats econòmiques lligades a l’actual crisi.
Atès que aquests clubs esportius cada inici de temporada es troben amb greus dificultats
relacionades amb els preus de caire federatiu per afrontar llicències, arbitratges,
assegurances, etc.
Atès que cada any les ajudes que els clubs esportius demanen a l’Ajuntament suposen una
quantitat de diners considerable i que en aquest moment signifiquen un gran esforç pel
Consistori.
Donat que, el principal objectiu de les federacions esportives és la promoció de la pràctica
de l’esport amateur per damunt de l’afany recaptatori.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar els responsables federatius de l’àmbit territorial competent als diferents clubs
que tinguin en compte aquests punts i afavoreixin la pràctica de l’esport amateur tenint en
compte que “l’status quo” actual és diferent al dels anys de bonança.
Segon. Sol·licitar la reducció dels preus federatius en un percentatge no inferior al 10% per
no deixar les entitats esportives de la nostra ciutat (i les del país) en una situació econòmica
pitjor que l’actual.
Tercer. Comunicar aquest acord a les representacions territorials (o nacionals, si s’escau)
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i a les de les diferents disciplines
esportives que es practiquen a la nostra ciutat.”
Francesc Azorín palesa l’acord del seu grup amb la moció, si bé afegeix que, des de
l’Ajuntament es podria donar exemple i rebaixar el preu de les taxes per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals.
Intervé puntualment l’alcalde i comenta que l’Ajuntament no ha retallat l’aportació a les
entitats esportives.
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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11. Moció en suport al moviment #novullpagar
L’alcalde llegeix la moció que es porta a la consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que
constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre a Catalunya el 67% de les
vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció és de 20%
de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de Madrid hi ha 500
quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres
d’autovies gratuïtes per 192 de pagament; a Extremadura totes les vies desdoblades són
gratuïtes.
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les concessions
inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i les empreses
concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament al 1998 dels trams de l’autopista C32
entre Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga
finalitza el 2021; l’allargament del tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004
també s’ha allargat fins al 2021; o el cas de l’allargament el 1997 del tram entre Tarragona i
Alcanar, que finalitzava el 1998 i la pròrroga arriba fins el 2019.
A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades, tal i com
il·lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Montgat i Mataró si bé va costar
21 milions d’euros al final de la concessió se n’hauran recaptat 682,2; el tram entre
Granollers i la Jonquera que va costar 68,5 milions i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el
d’entre Tarragona i Alcanar, que va costar 11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3.
Un exemple paradigmàtic posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de les
autopistes de peatge catalanes envers altres països del voltant: les autopistes franceses de
peatge guanyen amb 7.000 km els mateixos diners que les autopistes catalanes.
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres
infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut de
manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i ganes d'actuar de molts
catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós i la opacitat d'unes
concessionàries d’uns peatges que podrien estar del tot amortitzats, i no renuncia a
continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci emès pel Govern de la Generalitat de
possibles sancions de fins a 100 € contra els conductors que segueixin la campanya.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l'Ajuntament de Solsona acorda:
Primer. Manifestar la solidaritat de l’Ajuntament de Solsona amb aquells ciutadans que
s’han adherit a la campanya #novullpagar com a forma de protesta vers l'espoli fiscal i
d’inversió en infraestructures que patim al nostre país.
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Segon. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient sancionador
que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a la incertesa jurídica que
presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i recollint el clam de la ciutadania.
Tercer. Instar el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la recuperació de les
bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord amb el sistema de
bonificacions existent en l’anterior legislatura.
Quart. Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges
d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i que no tenen raó de ser per
qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. Així mateix que també
s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels imports que abonen els usuaris actualment
mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat.
Cinquè. Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del radi
de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes.
Sisè. Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut
que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams
d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial incidència logística i
econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.
Setè. Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de
Catalunya.”
Pren la paraula en primer lloc David Manzano i comenta que, tot i estar d’acord en
l’existència d’un greuge comparatiu, el seu grup no pot compartir la idea de donar suport a
la gent per a què cometi una infracció.
A continuació, intervé l’alcalde i comenta que, malauradament, els polítics solen anar rere la
ciutadania, quan hauria de ser a l’inrevés, i que el tema dels peatges és escandalós i que
algú havia de dir “prou”.
Encarna Tarifa, per la seva banda, recorda que des del PSC estan a favor dels ciutadans
catalans i recorda que l’acord sisè de la moció insta l’estat espanyola acomplir amb la
disposició addicional tercera de l’Estatut.
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 vuit
vots a favor i cinc abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i
Montañà (CiU), Anna M. Viladrich i Barcons (CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i
Vila (CiU).
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12. Moció de suport al Corredor Mediterrani
A petició de l’alcalde, Esteve Algué, portaveu del CiU, llegeix la moció que es porta a la
consideració del Ple i que es transcriu a continuació:
“Atès que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries
que es relacionen amb grans nodes d'activitat econòmica i de transport, en què es
concentra una part fonamental de les operacions d'importació i exportació del país.
Vist que el Corredor Mediterrani és la part de l’eix transeuropeu que connecta el nord
d’Àfrica amb el centre d’Europa amb un recorregut paral·lel a la costa mediterrània, des
d'Algesires fins a la frontera francesa tot passant per les comunitats autònomes d’Andalusia,
Múrcia, País Valencia i Catalunya.
Vist que la importància del Corredor Mediterrani esta determinada pel pes econòmic de les
regions que travessa, especialment Catalunya i el País Valencià, per la connexió dels Ports i
per la seva connexió amb la frontera francesa i la resta d'Europa.
Atès que el nombre total d'habitants del Corredor Mediterrani supera els 18 milions de
persones, això vol dir que 4 de cada 10 espanyols viu en una de les regions del corredor.
Atès que un 40% del teixit empresarial espanyol se situa al Corredor Mediterrani essent
Catalunya la regió amb més densitat empresarial d’Espanya després de les Illes Balears i el
País Basc.
Vist que el Corredor Mediterrani és un eix prioritari a Catalunya per tal de donar confiança a
la seva economia i poder mantenir i incrementar el volum de les seves exportacions.
Atès que les institucions i les empreses catalanes fa més de 15 any que es preparen per
rebre trens europeus.
Vist que tot i que l’Eix Mediterrani és un dels més utilitzats de l'estat el 60% del transit
terrestre de mercaderies, i un dels que té un nombre més gran d'infraestructures en servei,
encara requereix una sèrie d'actuacions per convertir-se en un sistema suficientment
organitzat, racional i eficient, que estableixi l’estructura funcional de l’Arc Mediterrani com a
macro regió econòmica.
Atès que la Comissió Europea, en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de Transport
(Core Network), va decidir considerar el Corredor Mediterrani infraestructura prioritària,
deixant fora el Corredor Central, projecte faraònic i que el Govern espanyol defensa sense
cap lògica econòmica.
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Ates que el Consell de Ministres de Transports de la Unió Europea va ratificar la xarxa de 10
corredors ferroviaris europeus prioritaris, que inclou el corredor mediterrani i atlàntic i va
descartar la demanda del govern espanyol d'incloure el corredor central a la xarxa bàsica
europea, el passat 22 de març de 2012.
Atès que el Comissari de Transport, Siim Kallas, arran d'una interpel·lació parlamentària de
I'eurodiputat de CiU, Ramon Tremosa, ha demanat al Govern espanyol que concentri la
inversió en infraestructures en els corredors ferroviaris Mediterrani i Atlàntic, projectes que
aporten un valor afegit considerable, com és l’acabament dels corredors fonamentals per
vincular de manera més eficaç i directa els mercats. I ha afegit que "tenint present l’actual
situació de les finances a Espanya, és de vital importància realitzar un anàlisis cost-benefici
plenament transparent de tot nou projecte d'infraestructures", referint-se a la previsió del
pressupost espanyol per construir I’AVE a Galícia.
Atès que en el moment actual, en el qual els recursos són limitats, és imprescindible donar
prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que ofereixin un retorn des del punt da
vista econòmic i social, com és el cas del Corredor del Mediterrani.
Atès que Catalunya no es troba sola defensant el Corredor del Mediterrani, sinó que també
té el suport del País Valencia, Múrcia i la part oriental d'Andalusia, a banda de la FERRMED,
la Comissió Europea i el Consell d'Europa.
Atès que Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat de convertir-se en una plataforma de
referència a nivell del Mediterrani, cal que Govern, partits polítics i societat civil es
mantinguin units i treballin per aconseguir que aquesta infraestructura fonamental per al
nostre desenvolupament econòmic es faci realitat, el més aviat possible.
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSEM que s’adoptin els
següents
ACORDS
Primer. Exigir al Govern espanyol a dur a terme de forma urgent, i prioritària totes aquelles
actuacions que optimitzin la utilització de la xarxa existent, contribueixin a la ràpida
instal·lació de l’ample internacional i millorin la connectivitat dels ports, nodes logístics i els
principals centres industrials. Entre aquestes actuacions es proposa:
-

La immediata licitació i adjudicació dels accessos ferroviaris i per carretera definitius al
nou moll Prat del Port de Barcelona.
Accelerar urgentment les obres necessàries per tal que el Port de Tarragona tingui
connexió ferroviària en ample internacional per al transport de mercaderies fins la
frontera francesa.
Procedir a finalitzar la construcció del desdoblament de la connexió ferroviària entre
Tarragona i Vandellòs, per tal que estigui en servei l’any 2013.
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-

Procedir a instal·lar amb la major celeritat un tercer rail en el tram de Figueres a
Portbou.

Segon. Instar a l’Estat espanyol que reconegui d'una vegada per totes que el Corredor
Mediterrani és el corredor ferroviari prioritari per l’Estat espanyol i una infraestructura bàsica
per Catalunya i Europa.
Tercer. Donar trasllat d'aquesta moció a tots els grups politics parlamentaris catalans i
espanyols.”
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. 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 17/2012 al 38/2012 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, dóna compte de l’aprovació d’una extensió a
Solsona de l’Escola Oficial d’Idiomes, a partir del proper 1 de setembre, així com de la
celebració el dia 26 de maig de la Festa del Medi Ambient. Finalment, palesa la seva
preocupació perquè les mesures que es prenen amb motiu de la crisi afectaran la qualitat
educativa, amb la qual cosa el país anirà enrere.
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, informa de la finalització del termini
d’exposició pública de la nova ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules
i cadires sense que hi hagi hagut al·legacions. D’altra banda, explica que és previst que el
proper dia 16 de juny comencin els treballs de construcció d’un pas elevat a la cruïlla del
passeig Sant Antoni M. Claret amb el carrer de Sant Agustí, actuació de la que ja s’ha informat
els comerciants de la zona.
Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social, informa de la propera realització d’un curs de
cuina per a estudiants, així com d’un taller per a la gestió i resolució de conflictes en l’esport
base i de l’inici d’una campanya, el dia 18 de juny, per a la prevenció dels maltractaments a la
gent gran, conjuntament amb el Consell Comarcal del Solsonès.
La mateixa regidora fa una valoració positiva de les activitats realitzades amb motiu de la
Setmana de la Gent Gran. Finalment, agraeix públicament a l’entitat Petjades Solidàries
l’aportació de 6.000,00 € al Fons d’Emergència Social de Solsona.
A continuació, el regidor delegat d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, dóna compte de l’estat en què
es troben les obres d’urbanització del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia. Pel que fa al pas
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elevat que es construirà al passeig, i del que ja ha informat la regidora de Governació, afegeix
que es construeix a canvi dels passos de vianants previstos com a millora a les obres del portal
del Camp.
Lluís-Xavier González, en relació a l’àrea de Comunicació, dóna compte de la convocatòria del
concurs per cobrir la baixa per maternitat de la directora de Solsona FM, de la campanya amb
la UBIC per a la captació de nous associats, de la modificació del sistema del portal digital i de
la preparació de la programació d’estiu de Solsona FM.
Quant a la regidoria d’Esports, dóna compte de la propera signatura del conveni de
col·laboració amb el Centre Excursionista del Solsonès per a la utilització del rocòdrom, alhora
que explica que ja s’ha signat el corresponent a l’edició d’enguany d’Èlitejove. Explica també
que ja s’ha realitzat el concurs per a la contractació del director de les piscines municipals i
que, properament, es convocarà el concurs per a la contractació dels socorristes.
En relació a l’àrea de Promoció Econòmica, informa dels punts següents:
- en primer lloc, i pel que fa al projecte SolsonaCo, s’han realitzats tot un seguit de treballs
- en relació al nucli antic, informa de la propera campanya “comerç als barris” que hi tindrà
lloc
- pel que fa al web dels polígons industrials de Solsona, realitzat conjuntament amb
Empresaris per al Solsonès, explica que ja és operatiu
Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, informa del programa d’actes de la festa del
Corpus i agraeix a les entitats la seva col·laboració en el mateix, així com de la presentació del
llibre “Capolatell”. D’altra banda, explica que el proper dia 3 de juny es farà la inauguració del
quarto dels gegants i que el dia 1 de juny es farà l’elecció del disseny del programa d’actes de
la Festa Major.
En relació al Vinyet, la mateixa regidora explica que avui finalitza el termini per a la presentació
d’aportacions a l’inventari de camins.
Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, dóna compte dels punts següents:
- instal·lació de les gàbies per a la captura de coloms el proper dia 1 de juny
- construcció d’una plataforma a la illa de contenidors situada a la part superior del Camp del
Serra, als que s’afegiran el contenidor per a la recollida d’olis usats i una minideixalleria
- balanç positiu dels primers dies de la recollida d’olis usats
- celebració d’una nova edició de la Setmana de l’Energia, entre els dies 18 i 22 de juny
- estat de les obres del tram quatre de la ribera, pràcticament enllestides
- celebració de la Setmana del Medi Ambient
Finalment, intervé l’alcalde, David Rodríguez, i informa, d’una banda, que el proper dia 15 de
juny es farà la inauguració de les restes arqueològiques del Palau Episcopal i, de l’altra, que en

21

Ple ordinari 31.05.2012

aquests moments es du a terme el concurs per a la selecció del nou encarregat de la brigada
d’obres municipal.

14.

Precs i preguntes

Pren la paraula Francesc Azorín, i en representació dels regidors del CiU, formula els següents
precs:
1. Tornar a rebre els missatges sms amb l’agenda de la programació i activitats, tal com es feia
abans.
2. Evitar que els ordres dels dies dels plens incloguin moltes mocions que relació directa amb
la política municipal sinó nacional.
3. Caldria treballar per posar a la venda els pàrquings de la sala polivalent, atès que ja es porta
més d’un anys d’aquesta legislatura i de moment no s’ha avançant.
4. Cal arranjar les lones i els problemes de neteja del rocòdrom.
En relació a la venda de pàrquings de la sala polivalent, Salvi Nofraries, regidor delegat
d’Hisenda i Urbanisme, explica que per a la venda s’ha fet la divisió horitzontal de la sala
polivalent i també es disposa de l’informe de valoració dels serveis tècnics municipals. Si no
s’ha incoat l’expedient és perquè encara no es disposa de la recepció definitiva de els obres, i
sense l’obra formalment acabada no es pot iniciar cap venda.
Pel que fa al rocòdrom, Lluís-Xavier Gonzàlez comenta que ja està solucionat.
Continua Francesc Azorín i formula les preguntes següents:
1. La gestió indirecta dels socorristes de les piscines municipals que portarà a terme l’empresa
Aquasos implicarà reducció de les retribucions econòmiques als socorristes.
Lluís Xavier González, regidor delegat d’Esports, diu que les retribucions seran similars, potser
una mica inferiors, però gairebé iguals.
2. Els veïns del nucli antic han expressat el seu mal estar pel soroll que grups de joves fan a les
nits als carrers del nucli antic, problema que s’agreuja quan arriba el bon temps.
Isabel Roca, regidora delegada de Governació, explica que s’està preparant una reunió
conjunta amb els mossos d’esquadra per definir les actuacions a seguir cara la temporada
d’estiu.
Tot seguit pren la paraula Anna Viladrich formula les preguntes següents:
1. Quins problemes hi ha amb la subvenció de l’obra del Vall Fred, obra inclosa amb les
actuacions del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)?
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L’alcalde comenta que algunes certificacions de l’obra es van pagar en un promig de seixanta
dies quan s’havien de pagar als trenta dies. En base a aquest argument el Ministeri d’Hisenda
reclama el retorn de la totalitat de la subvenció que afecta a aquestes certificacions. L’alcalde
també explica que està fent gestions amb altres ajuntaments que es troben en aquesta mateixa
situació.
2. Es disposa d’algun permís per ocupar l’espai del camp del Serra, on s’han col·locat els nous
contenidors?
Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, comenta que es disposa del permís verbal
però també s’ha demanat per escrit l’autorització.
3. Les pilones del nucli antic ja estan totes col·locades?
L’alcalde que, com estava previst, s’ha col·locat la pilona del carrer del Castell.
4. El seu grup municipal no ha rebut cap convocatòria per tractar el contingut de l’ordenança
reguladora de l’ocupació temporal de la via pública per bars i/o restaurants mitjançant
terrasses a la via pública de Solsona que aprovà inicialment el ple de l’Ajuntament de
Solsona el dia 12 d’abril de 2012, sessió en la que s’adoptà el compromís de fer una sessió
per debatre el contingut.
5. Es pot fer alguna valoració del sistema d’autoliquidació de les llicències d’obres que ja fa
uns mesos que s’ha implantat? També demana si s’ha fet un estudi comparat d’ingressos
de l’exercici 2011 i dels 2012.
Salvi Nofrarias, regidor delegat d’Urbanisme, comenta que ell fa una valoració molt positiva i els
ciutadans també valoren positivament el fet de disposar de la llicència d’obres d’una forma àgil.
Pel que fa a l’estudi, el regidor diu que encara no s’ha fet.
6. Els membres del consell de sostenibilitat municipal no han tingut constància dels actes que
s’han organitzat de la setmana de la sostenibilitat.
Judit Cardona explica que aquests actes no els ha organitzat l’Ajuntament de Solsona sinó el
Grup Natura.
7. El pati que fa servir l l’Agrupament Escola Pare Claret, al passeig Sant Antoni Maria Claret,
cada divendres després del mercat setmanal queda brut de plàstics i cartrons de les
parades del mercat setmanal. Es podria fer alguna avís als marxant per evitar aquesta
situació?
Isabel Roca, regidora delegada del mercat, diu que insistirà en la neteja de les parades.
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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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