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

5/2013
extraordinari
13 de juny de 2013
de 21.00 a 21,45 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)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
Montserrat Torra i Baraldés, Interventora
S'ha excusat d'assistir-hi
Juan Campus i García (CIU)

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.

1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de
la sessió del dia 21 de març de 2013 que és la que es presenta a la consideració del Ple.
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No havent-hi esmenes a incorporar, l’acta s’aprova per la unanimitat dels assistents.

2.

Convocatòria dels ajuts de la Llei de barris, exercicis 2012 i 2013

A petició de l’alcalde, la secretària llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i
que diu:
“Per Resolució del 27 de juliol de 2005, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques
atorgà, pel nucli antic de Solsona, ajuts de la convocatòria que regula la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió duta a terme el dia 30 de març de 2006, aprovà
definitivament les bases de la convocatòria de subvencions.
En el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de juliol de 2006, s’acordà modificar el redactat dels articles
12 i 18.j de les bases.
En el Ple de l’Ajuntament del dia 25 de novembre de 2010, s’acordà modificar el redactat de
l’article 18 de les bases.
Atès que les bases fan esment a l’Oficina del Nucli Antic, actualment inoperativa,
Atès que correspon obrir la convocatòria per a l’exercici 2012-2013, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Modificar els articles que fan esment a l’Oficina del Nucli Antic.
Segon. Aprovar el text refós de les bases reguladores que s’adjunten a la proposta en forma
d’annex.
Tercer. Obrir la convocatòria d’ajuts 2012-2013 i fixar el termini per a la presentació de
sol·licituds des de l’14 de juny de 2013 fins el dia 30 d’octubre de 2013. El termini per resoldre
cadascuna de les sol·licituds presentades serà de dos mesos a comptar a partir de l’endemà
de la presentació de la sol·licitud d’ajut al registre d’entrada municipal.
La documentació que caldrà presentar és la que consta a l’article 18 de les bases reguladores.
Annex
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PROCEDIMENT REGULADOR PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS LLEI DE BARRIS
Exposició de motius
A través del procediment que es desenvolupa en la normativa que segueix, l’Ajuntament de
Solsona pretén regular totes aquelles actuacions que, gestionades a través de La Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees i viles amb necessitats d’atenció especial,
van adreçades al foment de les iniciatives que tenen per objecte la rehabilitació del nucli
antic i la millora i la qualitat de vida del mateix.
D’aquesta manera, es vol fer una incidència especial en aquells grans objectius que, a
través del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Solsona (aprovat pel ple de
l’Ajuntament de Solsona en la seva sessió del dia 22 de desembre de 2005), s’ha plantejat
com a repte aquest Ajuntament: que els joves tornin a habitar el nucli antic, que la gent gran
no se’n vagi i que en el mateix hi hagi un percentatge de població immigrada similar al de la
totalitat de Solsona.
Aquestes actuacions es van concebre al voltant de dos grans eixos: d’una banda, recuperar
l’habitabilitat dels edificis, dotant-los d’uns estàndards mínims del segle XXI; i, de l’altra, una
intervenció de caire, social, cultural i econòmic per reforçar la dinàmica d’aquest espai,
facilitant la integració dels nouvinguts, dinamitzant el sector comercial, fomentant la
participació ciutadana.
En tot allò que regula el procediment que us fem a mans, s'entendrà per nucli antic: els
elements urbans naturals o culturals, públics o privats, temporals o permanents que en una
determinada ordenació configuren els llocs o indrets del nucli antic i la seva imatge, com ara
edificis, mobiliari, espais i condicions ambientals. El bon ús del paisatge urbà i el seu
manteniment s'entenen com un component important en la millora de la qualitat de vida
ciutadana.
Per tant, i tal i com es recull en el Projecte d’Intervenció Integral, “es pretén actuar dins el
recinte emmurallat que conforma el nucli antic de forma decidida però raonada, tot
solucionant les deficiències actuals que pateix la zona però també amb la mirada enfocada
cap al futur perquè el nucli no deixi de tenir el paper preponderant que ha marcat la vida de
Solsona”.
I. Normes preliminars
Article 1. En allò que no disposa aquest Procediment, s'aplicaran amb caràcter supletori les
disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions
públiques i, en concret, allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la Llei de subvencions de
l’any 2003.
Article 2. Dins de les activitats de foment, les subvencions, ja siguin pròpies o impròpies,
que corresponguin a actuacions acollides a la Campanya per a la protecció i millora del
nucli antic, constitueixen una activitat discrecional de l'Administració.

3

Ple ordinari 13.06.2013

Article 3. Correspondrà a la Junta de Govern Local competent prendre la resolució sobre la
concessió o denegació de qualsevol tipus de subvenció.
Article 4. L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques
establertes en el pressupost amb aquesta finalitat.
Article 5. Les subvencions previstes en aquest Procediment s'imputaran a la partida
121.62000-04 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Solsona.
Article 6. No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat
iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud de subvenció i de produir-se la
visita dels serveis tècnics municipals, excepte els de l’anualitat 2012. Tampoc seran objecte
de subvenció les obres que es vulguin realitzar en solars del nucli antic que estiguin sense
edificar o que només estiguin edificats en planta baixa.
Article 7. Correspon a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà la recepció, la tramitació de les
sol·licituds de subvenció als Serveis Tècnics Municipals, i correspondrà la resolució de les
mateixes a la Junta de Govern Local.
De la mateixa manera, per tal que tothom qui estigui interessat hi pugui tenir accés,
l'Ajuntament donarà a conèixer abastament entre els ciutadans el contingut de la
Campanya.
II. Actuacions objecte de subvenció
Article 8. Dins la Campanya de subvencions de la llei de barris, s'estableix un programa
tipificat d’actuacions de millora del nucli urbà, en les condicions especificades, per a
cadascun dels següents programes:
Apartat 1. Estudi aprofundit del nucli antic:
què és
com és
què li passa
qui hi viu
com s’hi viu
etc.
Apartat 2. Estudi de les finques
per tipologia geomètrica
per any de construcció
per sistema constructiu
per usos (planta baixa i plantes pis)
per tipologia de la propietat
etc.
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Apartat 3. Estudi dels edificis i/o habitatges
nivell d’accés a les instal·lacions (aigua, gas, electricitat, telefonia, comunicacions...)
estat de les façanes (principal, posterior, mitgeres)
estat de les cobertes
cèdula habitabilitat: control rigorós
Apartat 4. Estudi dels carrers
topografia
millora i soterrament dels serveis bàsics
incorporació de subministraments: comunicacions, gas, etc.
criteris de disseny de l’espai públic
nous criteris urbans d’urbanització: pendents, pavimentació, etc.
Apartat 5. Estudi de l’harmonia del conjunt
cura en la implementació dels conceptes establerts al Pla Especial del Nucli Antic: colors de
les façanes, ús dels materials, ús de la pedra, etc.
supressió d’instal·lacions penjades en desús
supressió d’antenes en façanes i cobertes (antenes col·lectives)
millora de la il·luminació
millora i increment del mobiliari urbà
millora de la visualització dels perfils edificats i potenciació dels elements que han imprès
caràcter històricament al nucli antic (arcs, portalades de fusta...)
Article 9. En el marc dels programes relacionats en els articles anteriors, seran
subvencionables les actuacions següents:
A.1. Obres:
• Restauració de façanes
• Terrats i cobertes
• Patis de ventilació
• Restauració i neteja de parets mitgeres
• Actuacions parcials per a l’eliminació de risc
A.2. Instal·lacions:
• Substitució i unificació d’antenes
• Ordenació i/o eliminació dels aparells d’aire condicionat
• Desguassos i baixants
A.3. Altres:
• Actuacions de caràcter específic i extraordinari
• Actuacions sobre elements que formin part del programa d’actuació sobre el paisatge
urbà
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Article 10. La Junta de Govern Local podrà:
Prorrogar els programes continguts en aquest Procediment atenent el desenvolupament de
les actuacions i la previsió de les disponibilitats econòmiques de l'exercici pressupostari.
Qualificar el caràcter específic o extraordinari de les actuacions no tipificades i autoritzar els
acords de patrocini i col·laboració.
Conèixer dels recursos dels particulars, basats en circumstàncies excepcionals no previstes
en aquest Procediment.
Modificar amb caràcter general els criteris i elements descrits a l'annex, de conformitat amb
els interessos de foment i tutela de la millora del nucli antic i en vistes a la seva adequació a
les disponibilitats pressupostàries.
Article 11. Tindran prioritat les sol·licituds de subvenció respecte a algunes de les
actuacions següents:
Les actuacions de caràcter urgent per raons de seguretat o habitabilitat
Les actuacions que millorin en la seva integritat el conjunt dels elements exteriors d'un
edifici.
Les actuacions que es produeixin com a conseqüència d'una necessària rehabilitació
integral de l'edifici.
Les actuacions que s'hagin de dur a terme com a conseqüència de requeriment judicial,
municipal o d'una altra autoritat administrativa, sempre que es realitzin dintre dels terminis
assenyalats pel requeriment.
Les actuacions en immobles situats en aquells carrers del nucli antic en els quals no hi hagi
cap actuació prevista al Pla d’Intervenció Integral del Nucli Antic.
III. Determinació de les quanties de la subvenció
Article 12. Les actuacions acollides a aquesta Campanya i que hagin estat resoltes
favorablement gaudiran d’una subvenció econòmica, composta per la suma de quantitats,
establertes per a cada programa o actuació, més el cost del projecte tècnic i la direcció de
les obres, amb el límit que marca l’article 42, més una altra de caràcter general, que estarà
composta de:
-

L’import de la taxa dels serveis urbanístics i la de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
60 € per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat en el cas dels habitatges que no la tinguin.
100 € per l’obtenció del certificat de solidesa de l’edifici.
El cost de les lones que hauran de col·locar-se a les façanes dels edificis que hagin
rebut ajuts de la llei de barris.
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-

30 euros + IVA per a anàlisis de cates al laboratori en el cas que siguin imprescindibles.

Es farà un càlcul específic per a cada actuació per tal de complir amb la voluntat de
l’Ajuntament d’arribar a subvencionar a prop del 30% del cost real de cada operació.
IV. Tramitació
Article 13. Per a acollir-se a la Campanya cal presentar a l’Ajuntament de Solsona a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà la sol·licitud, a partir del dia següent al de la publicació complerta del
Procediment en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, amb la totalitat de la
documentació que es relaciona en l’art. 18, prèviament al començament de les obres.
Article 14. Per tal de mantenir unes condicions especialment avantatjoses per a la
restauració d'exteriors d'edificis en situació de risc, es declaren expressament compatibles
els ajuts que preveu aquest Procediment amb els que concedeixi la Generalitat de
Catalunya.
Article 15. L'Ajuntament donarà a conèixer públicament l'aprovació del programa, i també
les condicions bàsiques en què els ciutadans podran accedir als ajuts d'aquest
Procediment.
Article 16. Seran denegades les sol·licituds de subvenció quan es realitzin prescindint del
procediment aquí establert.
Article 17. Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques que promoguin
obres o actuacions com a propietaris o titulars del dret, usufructuaris, arrendataris o per
altres títols jurídics d'igual naturalesa admissible en dret. Podran fer-ho per si mateixes o
mitjançant els seus representants legals degudament acreditats.
Article 18. La inscripció s'haurà de fer per escrit, en imprès normalitzat que facilitarà l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, i s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Còpia del DNI del sol·licitant.
Memòria tècnica detallada de l’actuació a realitzar i de la planificació de les obres.
Còpia de la sol·licitud de la llicència d'obres. La llicència definitiva s’haurà d’aportar
com a màxim amb els documents d’inici d’obra .
Assumeix de direcció d'obra pel tècnic competent, si s’escau.
Pressupost de l'actuació de l’empresa contractada i memòria o projecte, quan calgui,
degudament visat i signat pel tècnic que assumeix l'obra.
Fotografia a color de cada actuació objecte de subvenció.
Títol jurídic que acredita la titularitat de la finca.
Declaració conforme el perceptor no es troba afectat per cap de les incompatibilitats
previstes per al personal al servei de les administracions públiques.
Estar al corrent de les obligacions fiscals.
Un full de transferència bancària amb reconeixement de signatura i dades de l’entitat
financera.
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En els casos en què s'aportin fotocòpies, l'Ajuntament podrà exigir en tot moment l'aportació
dels documents originals.
V. Criteris tècnics de les actuacions
Article 19. Les actuacions han d'estar sotmeses a la legalitat urbanística i en harmonia amb
allò que preveu el Pla Especial de Protecció del Nucli Antic.
Article 20. L'Administració establirà de forma expressa els requisits i les condicions en què
s'hauran de desenvolupar les actuacions perquè siguin susceptibles de subvenció.
Article 21. Els serveis tècnics municipals emetran l‘informe corresponent en relació al grau
d’adequació de la sol·licitud al Pla i als supòsits de subvenció.
Article 22. Els promotors de les actuacions hauran de comunicar per escrit a l'Ajuntament a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà l'inici de les obres, amb antelació de deu dies naturals per tal
de programar els treballs atenent les peculiaritats del nucli antic, i adjuntant els documents
de concessió de la llicència d'obres.
També hauran de comunicar la finalització de les obres a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
dintre dels cinc dies naturals següents.
Article 23. El comunicat de finalització de les obres es presentarà acompanyat de:
a) Document de final d’obra.
b) Certificació conforme està al corrent del pagament de les obligacions fiscals, amb la
Corporació i amb la Hisenda Pública en general, i també amb la Seguretat Social, si
escau.
c) Declaració conforme la totalitat de les subvencions rebudes per aquest concepte no
superen el 100% de l’obra.
d) Certificat final d'obra i factures.
Article 24. En el cas que, durant l’execució de les obres, sorgissin imprevistos no
contemplats en el projecte inicial i que fos necessari executar, per poder acollir-se a la
subvenció que en aquest procediment es regula el promotor haurà de presentar un
modificat del projecte que es tramitarà d’acord amb el que s’estableix en els articles
precedents.
Article 25. A totes les obres acollides al Pla d’Intervenció Integral del Nucli Antic haurà de
figurar el rètol publicitari de l’atorgament de la subvenció que defineixi la resolución de
l’atorgament de l’ajut.
L'Ajuntament de Solsona farà complir aquesta condició, o la substituirà per una altra
d'equivalent i controlarà les activitats publicitàries en lones d'obra sobre edificis, i aplicarà i
farà aplicar la normativa municipal vigent en la matèria.
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VI. Control i seguiment de les actuacions per part de l'Administració
Article 26. Aquest Procediment s'estableix com a garantia del compliment de la finalitat de la
subvenció i de la seva equitat.
L'Ajuntament de Solsona es reserva el dret d'arbitrar els mecanismes administratius i tècnics
que redueixin al màxim els tràmits que per aquesta causa hauran de realitzar els ciutadans, i
mantindrà en tot moment un control estricte dels ajuts atorgats.
Article 27. Als efectes previstos a l'article anterior, els promotors de les actuacions estan
obligats a facilitar l'accés dels tècnics municipals a la finca o element objecte de millora, tant
per inspeccionar i comprovar les obres o actuacions tantes vegades com sigui necessari
com per atendre els terminis establerts.
Article 28. L'Ajuntament, per a la comprovació de totes les dades i documents que aportin
els sol·licitants, podrà demanar a les persones interessades la informació complementària
que cregui convenient, i aquestes estaran obligades a proporcionar-la-hi en el temps i forma
assenyalats.
Article 29. L'incompliment del que s'estableix als articles precedents per part del promotor
donarà motiu a l'arxiu de l'expedient o a la denegació de la subvenció, segons procedeixi,
amb audiència prèvia a la persona interessada en un termini de 15 dies naturals.
Article 30. Encara que s'hagin executat les obres conforme a les prescripcions establertes, si
l'Administració observés manca de veracitat a les dades o documents presentats, la
subvenció podrà ser denegada en qualsevol moment del Procediment i revocada un cop
atorgada o abonada.
Article 31. L’Ajuntament podrà ordenar l'admissió de les sol·licituds i/o la tramitació de la
subvenció quan concorrin circumstàncies excepcionals que ho motivin o causes de força
major que hagin impossibilitat el compliment dels terminis i/o de les condicions establertes
per a aquest Procediment.
Article 32. Les llicències concedides per a actuacions acollides a la Campanya que regula
aquest Procediment tindran vigència pel temps de duració d'aquestes actuacions, sempre
que estiguin sotmeses al control tècnic municipal.
VII. Concessió i denegació de subvencions
Article 33. Les subvencions seran concedides o denegades mitjançant acord de la Junta de
Govern Local dictada en el termini màxim de dos mesos des de l’acabament del termini per
la presentació de sol·licituds. Passat aquest termini la sol·licitud s’entendrà desestimada.
Article 34. Les subvencions es consideraran acceptades si, transcorreguts els trenta dies
naturals següents a la notificació al beneficiari, aquest no s'ha manifestat en sentit contrari.
Article 35. Les subvencions podran ser concedides a una sola persona física o jurídica que
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actuï en el seu propi nom i interès o en el d'un conjunt de persones interessades, sempre
que aquesta representació estigui determinada per llei o s'acrediti.
Article 36. El benefici que es reconegui per raó d'una determinada actuació s'estendrà a qui
se subrogui en la titularitat o ús de la finca, local o exercici de l'activitat de què es tracti.
En els supòsits assenyalats, i abans de fer efectiu el pagament de la subvenció, es podrà
reconèixer com a beneficiària la persona acreditada com a nova titular, sempre que ho
sol·liciti de forma expressa i ho acrediti suficientment.
Article 37. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud de subvenció, l'Administració
municipal estarà obligada al pagament de les quantitats en què consisteixi.
Article 38. L'Administració podrà revocar la subvenció, sense que origini cap dret per al
sol·licitant, en els supòsits següents:
a) Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
b) Per alteració de les condicions que han determinat la concessió de la subvenció o per
incompliment sobrevingut de la legalitat urbanística o paisatgística, en el termini de dos
anys a partir de la data d’aprovació, imputables al beneficiari i sense que l'Administració
les hagués autoritzat.
Article 39. Serà motiu de revocació la imputació per part de l'arrendador de l'import de la
subvenció com a part del cost global de les obres efectuades, a l'objecte de la seva
repercussió en els increments de les rendes de l'arrendament o de l'actualització
corresponent.
VIII. Limitacions i garanties
Article 40. L'Ajuntament podrà exigir la presentació de factures, pressupostos, rebuts i
comprovants que demostrin que, com a mínim, s'han invertit en les obres de rehabilitació
les quantitats declarades en la llicència d'obres.
Article 41. Totes les subvencions que es concedeixin en aplicació d'aquest Procediment
seran compatibles amb altres ajuts públics per a les mateixes actuacions.
Aquesta compatibilitat s'interpreta de forma que, en cap cas, el titular podrà rebre
subvencions públiques que, en el seu conjunt, suposin més del cent per cent del cost de
l'obra.
A aquests efectes, quan s'hagi produït la sol·licitud d'altres ajuts públics, l'interessat està
obligat a declarar-ho a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà, abans o en el moment de fer la
sol·licitud de beneficis. L'incompliment d'aquesta condició comportarà la pèrdua automàtica
de la subvenció total.
Article 42. La subvenció màxima per edifici, per tots els conceptes, es fixa en 18.000 €.
Qualsevol sol·licitud que per les seves característiques hagi de superar aquesta quantitat
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haurà de ser tramitada dins del programa d'actuacions de caràcter específic i extraordinari.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Totes les obres que s'executin com a conseqüència d'haver rebut una ordre de conservació
o una intervenció dels cossos de seguretat municipal per a l'eliminació puntual de risc,
tindran dret a què la subvenció per l’import de les taxes i impostos associats a l’execució de
les obres els sigui reconeguda directament l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la
llicència d'obres, segons acords de la Junta de Govern
A aquests efectes, els interessats, en el moment de formalitzar la sol·licitud d’inscripció,
sol·licitaran informe tècnic d'urgència a l'Oficina d’atenció al Ciutadà, i aportaran l'ordre
d'execució o justificant de la intervenció dels cossos de seguretat per a l'eliminació puntual
del risc.
La subvenció serà acordada per la Junta de Govern Local basant-se en l'exhibició de
l'informe tècnic d'urgència, en el moment de fer la sol·licitud de la llicència d'obres.
Transcorreguts noranta dies de l'admissió de l'informe tècnic sense que s'hagi rebut el
comunicat d'inici d'obres, la Junta de Govern Local deixarà sense efecte l’acord adoptat de
concessió de subvenció per l’import de taxes i impostos i procedirà a la liquidació dels
tributs.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Procediment s’haurà de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i serà d'aplicació a totes les sol·licituds d’inscripció que es registrin a l'Oficina
d’Atenció al Ciutadà a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida
ANNEX 1
Actuacions que poden acollir-se a la campanya per a l’atorgament de subvencions incloses
a la Llei de barris.
A.1.
RESTAURACIÓ DE FAÇANES
A.1.1. Informe i valoració de les actuacions que s'han de dur a terme
Actuacions E R (E = EXECUTAT / R = REQUERIT)
A.1 Restauració de les parts d'obra en mal estat (arrebossats, escrostonats,
sanejament d'esquerdes, etc.) Puntuació d'1 a 8.
A.2 Reestucament o decapatge de la totalitat de la façana. Puntuació d'1 a 8.
A.3 Neteja de les parts de pedra (natural o artificial) pel procediment més escaient,
sense aplicació de pintura. Puntuació d'1 a 8.
A.4 Restauració singular d'elements escultòrics o tractaments
ornamentals.
Puntuació d'1 a 3.
A.5 Reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts. Puntuació
d'1 a 3.
A.6 Estucament dels paraments o pintura dels arrebossats de l'edifici. Puntuació
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A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
B.1
B.2
B.3
C

d'1 a 3.
Neteja i tractament adequat dels paraments ceràmics. Puntuació d'1 a 3.
Neteja d'esgrafiats pel sistema adequat Puntuació d'1 a 5.
Neteja i restauració dels elements de tancament. Puntuació d'1 a 3.
Homogeneïtzació dels elements de tancament (cromàtic o tipològic). Puntuació
d'1 a 5.
Neteja, desoxidament i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la
serralleria i elements metàl·lics. Puntuació d'1 a 2.
Substitució i ajustament a normativa de rètols. Puntuació d'1 a 5.
Reconducció o eliminació de condicionadors d'aire. Puntuació d'1 a 5.
Reconducció d'alarmes. Puntuació d'1 a 3.
Eliminació d'elements obsolets de la façana i reconducció dels elements
distorsionadors del paisatge urbà. Puntuació d'1 a 3.
Protecció mitjançant impregnació hidròfuga i antigrafit. Puntuació d'1 a 4.
Quan l'empresa constructora que fa l'obra presenti un document signat de
submissió als dictàmens de la Junta Arbitral de Consum. 2 punts.
Quan l'empresa constructora que fa l'obra disposi d’un certificat de qualitat (ISO
9000, etc.). 2 punts.
Quan la propietat de l’immoble disposi d’un contracte de manteniment i antigrafit
de l’actuació per un termini mínim d’un any.

La valoració de la restauració de les parts d'obra en mal estat, l'efectuaran els Serveis
Tècnics Municipals i la xifraran en nombres sencers des del 0 fins al màxim requerit, segons
la qualitat aconseguida.
Les actuacions, lletra i número, que es marquin amb un requadre tindran el caràcter
d'indispensable. Si no es duen a terme es denegarà el total de la subvenció.
Es marcaran, en tot cas, aquelles actuacions necessàries per corregir situacions d’infracció
a les ordenances municipals.
A.1.2. sistema de càlcul dels beneficis
La determinació de la quantitat dels beneficis T es calcularà d'acord amb la fórmula
següent:
T = K x S x N x (E2/R + B1 + B2 + B3) + C
K és el coeficient en €/m2, que s'estableix segons la graduació següent per superfície de
façana:
Façana de menys de 75 m2 K1 = 0,40
Façana de 76 a 150 m2
K2 = 0,30
Façana de 151 a 300 m2
K3 = 0,26
Façana de 301 a 500 m2
K4 = 0,23
Façana de 501 a 750 m2
K5 = 0,17
Façana de 751 a 1000 m2 K6 = 0,13
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Façana de més de 1000 m2 K7 = 0,08
S és la superfície de façana (m2).
N és el coeficient corrector per tipologia arquitectònica.
Es tracta d'un coeficient de redistribució que es basa en l'interès arquitectònic i històricoartístic de l'edifici.
Coeficient N1: Edifici històric: qualsevol edifici catalogat en qualsevol de les seves
categories i tots aquells edificis d'arquitectura de tipus clàssic construïts amb tècniques
artesanals o tradicionals. S'entén que el període corresponent finalitza aproximadament en
la dècada de 1930 (valoració 1,15).
Coeficient N2: Edifici modern: qualsevol edifici del segle XX fins la a dècada de 1950 que
encara conserva una construcció, tant en tipus com en tècniques, amb referents històrics
(murs amb pedra artificial, ràfecs, motllures, etc.) (valoració 1).
Coeficient N3: Edifici contemporani: qualsevol edifici construït a les darreres dècades amb
tècniques modernes (valoració 0,85).
E Actuacions executades.
R = Actuacions requerides.
Coeficient C: Quan la propietat de l’immoble tingui /contracti una assegurança de
manteniment de l’edifici, hi haurà una subvenció addicional per un import de 400 €.
A.1.3. Garanties mínimes
Totes les obres de neteja i restauració de façana efectuades completament d'acord amb les
prescripcions de l'informe tècnic tindran dret a l'aplicació d'una garantia mínima. A aquest
efecte es multiplicarà la superfície en metres quadrats de façanes per 6,6 €.
En aquest concepte, quan les obres de neteja i restauració es facin sobre edificis catalogats
individualment, la garantia mínima serà de 13,2 €/m2 de façana sense cap limitació. Els
edificis han d'estar expressament inclosos en el catàleg vigent del patrimoni arquitectònic
històrico-artístic.
A.2. TERRATS I COBERTES
Als efectes d'aquest Procediment, es consideren terrats o cobertes les parts d'aquests,
transitables o no, que no estan subjectes a ús restringit.
Les superfícies de terrats subjectes a ús restringit s'hi podran incloure quan, estant
afectades de patologies constructives greus o essent causa de filtracions d'aigua i humitats
als pisos inferiors, se’n proposi la rehabilitació basada en un acord comunitari o de la
propietat de la totalitat de l'immoble.

13

Ple ordinari 13.06.2013

Tipus de cobertes
Es consideren tres tipus de cobertes tipificades:
Terrat pla
Coberta inclinada de teules
Altres tipologies
Condicions específiques
Les propostes d'actuació hauran d'abastar la totalitat de les diferents superfícies que
constitueixen els terrats de la finca.
Les propostes d'actuació parcial podran acollir-se a la Campanya quan les altres zones del
terrat estiguin en perfecte estat i sense cap patologia constructiva. En aquest cas, caldrà
justificar la bondat constructiva de les parts de no actuació, mitjançant informes tècnics
acreditats pel col·legi professional corresponent.
Les lluernes, claraboies i altres cobertes de badalots, trasters, etc., es consideren com una
superfície més a aquest efecte.
Per garantir la duració i la bona execució de les obres de reparació de la superfície d'una
coberta i a l'efecte d'aquesta Campanya, es disposa com a intervenció mínima la
substitució. En cap cas s'acceptaran solucions de substitució parcial dels diferents elements
que conformen la solució constructiva d'un terrat.
Totes les solucions acceptades seran completes i tindran cura de tot allò que sigui
necessari per al seu bon funcionament (minvells, desguassos, junts, pendents, canonades,
etc.).
A.2.1. Informe i valoració de les actuacions que s'han de dur a terme
Actuacions
E R (E = EXECUTAT / R = REQUERIT)
A.1 Substitució d'impermeabilització i acabats de coberta. Puntuació d'1 a 8 segons
el tant per cent del terrat en mal estat expressada en unitats de desena.
A.2 Restauració dels paraments verticals en mal estat, (ampits, xemeneies, badalots,
trasters, etc.). Puntuació d'1 a 6.
A.3 Eliminació prèvia de la brutícia superficial i pintat o estucament dels paraments
verticals. Puntuació d’1 a 3.
A.4 Eliminació de construccions, estructures o instal·lacions fixes obsoletes.
Puntuació d’1 a 3.
A.5 Neteja, restauració i recuperació dels elements escultòrics, ceràmica, pedra,
terracota, etc., de valor singular en la percepció de l'edifici. Puntuació d’1 a 5.
A.6 Neteja, desoxidació i restauració de la serralleria i elements metàl·lics (baranes,
estenedors, etc.). Puntuació d’1 a 3.
A.7 Eliminació d'elements o instal·lacions complementaris (estenedors, antenes,
canonades, cables, suports, etc.) obsolets o perillosos. Puntuació d’1 a 3.
A.8 Reubicació d'antenes per raons paisatgístiques. Puntuació d’1 a 3.
A.9 Neteja, restauració, o, si s'escau, substitució d'elements de fusta existents
(portes d'accés al terrat, dels trasters, respiralls, etc.). Puntuació d’1 a 2.
A.10 Substitució d’antenes individuals per una de col·lectiva. Puntuació d’1 a 3.
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B.1
B.2
C

Quan l'empresa constructora que fa l'obra presenti un document signat de
submissió als dictàmens de la Junta Arbitral de Consum. 2 punts.
Quan l'empresa constructora que fa l'obra disposi d’un certificat de qualitat (ISO
9000). 2 punts.
Quan la propietat de l’immoble tingui un contracte de manteniment per un
termini mínim d’un any.

La valoració de la substitució d'impermeabilització i la restauració dels paraments verticals
en mal estat l'efectuaran els serveis tècnics competents i la xifraran en nombres sencers des
del 0 fins al màxim requerit, segons la qualitat aconseguida.
Les actuacions, lletra i nombre, que es marquin amb un requadre tindran el caràcter
d'indispensables. Si no es duen a terme, es perdrà la subvenció.
A.2.2. Sistema de càlcul dels beneficis
La determinació de la quantitat dels beneficis T es calcularà d'acord amb la fórmula
següent:
T = K x S x Q x (E2/R + B1 + B2) + C
K és el coeficient en €/m2, que s'estableix segons la graduació següent del terrat o coberta:
Terrat de 0 a 150 m2
K1 = 0,40
2
Terrat de 151 a 200 m
K2 = 0,33
Terrat de 201 a 500 m2
K3 = 0,26
Terrat de 501 a 750 m2
K4 = 0,20
Terrat de 751 a 1000 m2
K5 = 0,13
2
Terrat de més de 1000 m
K6 = 0,07
Q és el coeficient corresponent a la tipologia del terrat o coberta:
Terrats: Q = 1
Cobertes inclinades de teula: Q=1,15
Altres: Q= 0,85
S és la superfície total de coberta (m2)
C Quan la propietat de l’immoble tingui /contracti una assegurança de manteniment de
l’edifici, hi haurà una subvenció addicional per un import de 200 €.
A.2.3. Garanties mínimes
Totes les obres de neteja i restauració de terrats o cobertes, efectuades completament
d'acord amb les prescripcions de l'informe tècnic, tindran dret a l'aplicació d'una garantia
mínima. A aquest efecte es multiplicarà la superfície en metres quadrats de terrat o coberta
per 5,63 €.
A.3. PATIS DE LLUMS / VENTILACIÓ
A.3.1. Informe i valoració de les actuacions que s'han de dur a terme
Actuacions
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E R (E = EXECUTAT / R = REQUERIT)
A.1 Paraments verticals. Restauració de les parts d’obra en mal estat (arrebossats,
descrostats, sanejament d’esquerdes, etc.) i pintat. 3 punts.
A.2 Paraments verticals. Repicat, arrebossat i pintat de parets. 3 punts.
A.3 Paviment. Substitució d’impermeabilització i acabats de coberta. 3 punts.
A.4 Baixants. Substitució de baixants. 2 punts.
A.5. Claraboia. Restauració o substitució de la claraboia de la finca. 1 punt.
A.6 Xemeneies. Substitució o nova instal·lació de xemeneia de conducció de fums o
bafs de les cuines o escalfadors dels habitatges fins a l’alçada reglamentària. 1
punt.
A.7 Fusteries. Neteja i restauració dels elements de tancament. 2 punts
A.8 Serralleria. Neteja, desoxidació i restauració, mitjançant els tractaments
adequats de la serralleria i elements metàl·lics. 1 punt.
B.1
B.2
C

Junta arbitral Quan l’empresa constructora que fa l’obra presenti un document
signat de submissió als dictàmens de la Junta Arbitral de Consum. 2 punts.
Certificat de qualitat ISO. Quan l’empresa constructora que fa l’obra tingui un
certificat de qualitat (ISO 9000). 2 punts.
Contracte de manteniment Quan la propietat de l’immoble tingui/contracti una
assegurança de manteniment de l’edifici.

Les actuacions, lletra i número, que es marquin amb un requadre tindran el caràcter
d’indispensable. La seva no execució significarà la pèrdua de la subvenció.
A.3.2. Sistema de càlcul dels beneficis
La determinació de la quantitat dels beneficis T es calcularà d'acord amb la fórmula
següent: T= P x h x ( E2/R + B1 + B2) + C
P = Perímetre pati.
h = Alçada pati.
E = Actuacions executades.
R = Actuacions requerides.
C = 150 €
A.3.3. Garanties mínimes
Totes les obres de neteja i restauració del pati de ventilació efectuades completament
d'acord amb les prescripcions de l'informe tècnic tindran dret a l'aplicació d'una garantia
mínima. A aquest efecte es multiplicarà la superfície en metres quadrats de les parets del
pati per 4,6 €.
A.4. REHABILITACIÓ, MILLORA I NETEJA DE PARETS MITGERES
Són objecte d’aquest programa les actuacions efectuades sobre edificis privats.
La subvenció podrà arribar fins al 50% del cost de les obres efectuades.
Quan la propietat de l’immoble tingui /contracti una assegurança de manteniment de
l’edifici, hi haurà una subvenció addicional per un import de 100 €.
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A.5. ACTUACIONS PARCIALS SOBRE ELEMENTS QUE OFEREIXIN MANCA DE
SEGURETAT PER A L'ELIMINACIÓ TOTAL DE RISC
Són objecte d'aquest programa les actuacions parcials de restauració de façanes o
mitgeres, en edificis ocupats majoritàriament per habitatges que tinguin per finalitat
l'eliminació i la restauració puntual d'elements deteriorats per patologies constructives o
envelliment dels materials que puguin implicar un risc.
Subvenció del 10% del cost de la restauració i eliminació de l'element de risc.
Condicions específiques
Podrà gaudir d'exempcions i subvencions qualsevol actuació de restauració que garanteixi
l'eliminació total de risc de l’edifici. Per aquest motiu és condició indispensable presentar
prèviament un certificat de seguretat de la part global de l'edifici on es proposa la
intervenció, degudament signat per un tècnic competent. El certificat de seguretat té per
objectiu detectar la totalitat dels elements de risc, a la zona d'intervenció i certificar la seva
total eliminació amb l'actuació proposada.
La façana i/o mitgera de l'edifici on es proposa la intervenció haurà de complir amb les
indicacions assenyalades pels Serveis Tècnics Municipals i les ordenances municipals
vigents aplicables als exteriors dels edificis.
A.6. SUBSTITUCIÓ I UNIFICACIÓ D'ANTENES
Podran gaudir dels esmentats beneficis les comunitats de particulars que es posin d’acord
per a la substitució d’antenes individuals per una única antena col·lectiva, i les comunitats
que tinguin antenes col·lectives i que es posin d’acord per integrar-les totes en una de sola.
Subvenció d’un 20% del cost de la nova instal·lació.
El particular, conjunt de particulars o comunitats de propietaris que instal·lin al seu càrrec
una antena col·lectiva parabòlica de recepció de senyal per satèl·lit, tindran dret a una
subvenció del 15% del cost que corri al seu càrrec de la nova instal·lació.
Condicions específiques
Les noves instal·lacions hauran d’adequar-se al que disposa les ordenances municipals.
La nova antena resultant de la integració i els cables de distribució no haurien de ser
visibles des de la via pública. Igualment a l'edifici objecte d'intervenció no ha de quedar cap
antena visible des de la via pública.
Hi són compresos els treballs de desmuntatge i enderroc d'instal·lacions anteriors
obsoletes, inclosos els elements de subjecció i distribució, cofre o panell, nova instal·lació
fins a l'entrada a cada habitatge individualitzat, segons la normativa vigent.
A.7. ORDENACIÓ I REUBICACIÓ D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT
Són objecte d’aquest programa les actuacions efectuades sobre edificis privats que ordenin
o reubiquin aparells o instal·lacions d'aire condicionat existents, per evitar molèsties a
tercers i la contaminació visual que interfereix la composició arquitectònica de les façanes,
tant pel que fa als aparells com a les conduccions o altres elements tècnics de la
instal·lació.
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La subvenció podrà arribar fins al 20% del cost de la nova instal·lació.
Condicions específiques
Les noves instal·lacions hauran d'adequar-se al que disposin les normatives i ordenances
vigents en aquesta matèria i han de crear les condicions que permetin que totes les futures
instal·lacions d’aire condicionat de l’edifici es puguin situar en llocs no visibles.
A.8. DESGUASSOS I BAIXANTS
Són objecte d’aquest programa les actuacions efectuades sobre edificis privats que ordenin
o substitueixin les instal·lacions de desguassos i baixants que estiguin obsoletes o en mal
estat.
La subvenció podrà arribar fins al 50% del cost de la nova instal·lació.
Condicions específiques
Les noves instal·lacions hauran d'adequar-se al que disposin les normatives i ordenances
vigents en aquesta matèria.
A.9. ACTUACIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I EXTRAORDINÀRIES
A. 9.1. Actuacions d’interès general
Beneficis específics
Per a aquelles actuacions puntuals de caràcter específic i extraordinari que es realitzin en
benefici del paisatge urbà i que, per les seves característiques, no es puguin incloure dins
les actuacions tipificades i siguin justificades per la manca de recursos del titular del bé, la
catalogació dels béns, la seva importància patrimonial o paisatgística, o la seva inclusió en
un conveni de col·laboració, s'estableix una subvenció atorgada per la Junta de Govern
Local en funció del cost de l'actuació i de la millora o especial protecció que l'actuació
representi per a la qualitat del paisatge urbà, amb un import màxim equivalent al 25% del
cost de l'obra, IVA exclòs, o bé la que s’hagués fixat al corresponent conveni.
Procediment i tramitació
Els promotors de les actuacions, en qualitat de propietaris o degudament autoritzats per la
propietat dels elements afectats per l'actuació, hauran de:
- Sol·licitar les subvencions i exempcions, i adjuntar memòria descriptiva del projecte
d'actuació i pressupost detallat de les obres a fer, així com la documentació que acrediti la
qualificació de l'interès públic de les obres.
Aquesta sol·licitud es presentarà directamente a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i farà constar
expressament que s'acull a aquest programa.
A la vista de la sol·licitud, els Serveis Tècnics Municipals, que requeriran quan calgui la
col·laboració dels serveis municipals competents, emetran un informe sobre l'oportunitat,
les condicions tècniques de l'actuació proposada i el possible import de la subvenció.
Quan calgui, els Serveis Tècnics Municipals proposaran protocols on quedin recollides les
condicions de la concessió de la subvenció i d'altres possibles ajuts; aquests documents
s'incorporaran a l'expedient corresponent.
La sol·licitud, conjuntament amb l'esmentat informe i, si és el cas, el protocol, seran
sotmesos pel comissionat als serveis tècnics municipals per a la campanya, el qual
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qualificarà el caràcter específic i extraordinari de les actuacions, quantificarà el seu import i
elevarà a la Junta de Govern Local la corresponent proposta de resolució.
L'aprovació serà comunicada a la persona interessada en un termini de 30 dies.
- Sol·licitar la llicència d'obres que correspongui a l'actuació projectada.
Els tècnics competents tramitaran la llicència corresponent, comprovaran l'execució de les
obres i en comunicaran l'acabament.
Un cop finalitzada l'actuació, l’Ajuntament, tramitarà els preceptius documents de gestió
pressupostària per fer efectiva la subvenció.
A.9.2. Actuacions col·lectives d'interès de districte o d'àrea
Beneficis específics
Per a totes aquelles actuacions col·lectives que duguin a terme, de forma associada o
conjunta una pluralitat d'interessats i que, al seu torn, representin una majoria significativa
dins un determinat col·lectiu, agrupació o associació, exerceixin una mateixa activitat i
pertanyin al mateix sector ciutadà o barri, sempre que les actuacions proposades tinguin, a
judici de la Junta de Govern Local, un interès específic, s'estableix una subvenció, fins a un
25% del cost de l'obra, IVA exclòs, atorgada per la Junta de Govern Local en funció del cost
de l'actuació i de la millora o especial protecció que l'actuació representi per a la qualitat del
paisatge urbà.
Condicions específiques
El representant haurà de disposar d'una aportació pressupostària desemborsada que, com
a mínim, cobreixi el 70% del que, per tots els conceptes, costi la realització del projecte, IVA
exclòs.
En tot cas, per obtenir les subvencions s'haurà de signar un protocol global en el qual
s'estableixin les condicions relatives a l'actuació.
Procediment i tramitació
El representant o promotor de l'actuació haurà de:
- Sol·licitar els ajuts i adjuntar una memòria descriptiva del projecte d'actuació, el pressupost
detallat de les obres a realitzar i el document signat per la resta d'interessats on es determini
la delegació de poders i es comprometin les quantitats mínimes a què fa referència l'apartat
corresponent.
Aquesta sol·licitud es presentarà directament a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà, i farà constar
expressament que s'acull a aquest programa.
A la vista de la sol·licitud els serveis tècnics emetran informe sobre l'oportunitat, les
condicions tècniques de l'actuació proposada i l'import de la subvenció.
La sol·licitud de llicència d'obres i la corresponent proposta de resolució s’elevaran a la
Junta de Govern Local.
L'aprovació tindrà caràcter condicional i es comunicarà al representant dels interessats
conjuntament amb la llicència d'obres.
ANNEX 2
CONSIDERACIONS SOBRE LES ACTUACIONS
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CONSIDERACIONS GENERALS
Tipus d'actuacions
- Les actuacions de tipus A encerclades són les requerides. Quan, a més a més, estan
marcades amb un requadre són de compliment obligatori i es perd la subvenció en cas que
se'n deixi d'executar alguna.
- Les actuacions de tipus B encerclades són complementàries.
Criteris d'amidament
FAÇANA Superfície desenvolupada, buit per ple. TERRATS Superfície total de coberta, buit
per ple.
Patologies ocultes
L'aparició de patologies ocultes s'haurà de comunicar abans de la finalització de les obres
amb la conformitat escrita del tècnic responsable de les obres i el vist-i-plau dels Serveis
Tècnics Municipals.
Criteris cromàtics
En general es tractarà de recuperar el cromatisme que especifica el Pla especial de
protecció del Nucli Antic de Solsona (PEPNAS).
Celoberts o andrones
Totes les parts de celoberts o andrones que siguin visibles des d'espais públics, tindran
consideració de façana a efectes de valoració.
En cas de formar part d'una paret mitgera i en l'únic supòsit d'una actuació global en tot
aquest conjunt, els celoberts o les andrones tindran consideració de parets mitgeres.
Aparells d'aire condicionat
En cap cas s'acceptarà la presència d'aparells i conductes d'aire condicionat situats en
paraments de façana.
CRITERIS TÈCNICS GENERALS
Ús de monocapes
Els estucats tradicionals en situació constructiva irrecuperable es reestucaran emprant
mètodes tradicionals. En cas d'utilització de monocapes s'haurà de disposar del vist-i-plau
previ dels Serveis Tècnics Municipals i mantenir, en tot cas, l'especejament i cromatisme.
També s'admeten les monocapes, amb acord previ amb els tècnics dels Serveis Tècnics
Municipals, com a substitució d'aplacats o revestiments obsolets, sempre mantenint
l'especejament i cromatisme originals.
En cap dels casos s'admetrà l'ús d'àrids projectats.
Ús de pintures
Caldrà especificar el tipus de pintura a la memòria. S'empraran, preferentment, pintures
minerals (pintures al silicat) especialment en casos d'igualació cromàtica en estucats.
Neteja de pedra, natural i artificial, i paraments ceràmics
Els elements de pedra i paraments ceràmics s'hauran de netejar per mètodes no abrasius ni
agressius (en general aigua i sabó neutre i raspall). En cas de problemes tècnics, els
Serveis Tècnics Municipals podran autoritzar altres sistemes. En cas que aquests elements
estiguin pintats caldrà aplicar-hi decapants.
El mateix per a la pedra artificial. En cas de reparacions concretes s’hi podrà aplicar, a criteri
dels Serveis Tècnics Municipals, una tènue veladura amb pintures al silicat.
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Els estucats
Quant als estucats, en general serà d'aplicació el mateix criteri que l'emprat per a la pedra
artificial. En tot cas, caldrà respectar les textures, línies o definicions geomètriques originals i
mantenir el cromatisme.
Criteris cromàtics
Es recuperaran els tons originals de l'edifici.
Intervencions als terrats o cobertes
La intervenció ho serà en la totalitat dels elements constructius del terrat o coberta:
doblament de rajola, impermeabilització, minvells, junts de dilatació, morrions, canalons de
recollida d'aigües, etc. No s'hi admetran intervencions parcials que no solucionin
fefaentment els problemes constructius i visuals de la coberta o el terrat. No s'admetran, en
cap cas, acabats superficials amb pintures o làmines bituminoses en els terrats transitables i
a les cobertes. En casos de terrats de badalots o no transitables s'admetran només quan
siguin de cromatisme que imiti l'acabat ceràmic.
En cap cas s'acceptarà el canvi del cromatisme o substitució del tipus original de les teules
a les cobertes inclinades.
Intervencions a les mitgeres
Els criteris generals descrits més amunt són vàlids per a les actuacions en mitgeres. No s'hi
admetrà l'acabat final amb tècniques que no siguin específiques de façanes.
Queden expressament excloses d'aquest Procediment les actuacions amb plaques de
fibrociment, plaques metàl·liques prelacades o similar o envans pluvials sense revestiment.
ACLARIMENTS DE LES ACTUACIONS
Neteja façana: En general, en tots els casos es tracta d'una actuació de compliment
obligatori. S'ha de realitzar per mitjans manuals amb aigua i raspall, sense emprar cap
procediment químic ni agressiu.
Actuacions tipus A:
A.1 S'entén que sempre es farà amb els mateixos materials que els originals o els seus
equivalents tècnics actuals que assegurin el mateix comportament.
A.3 Els elements de pedra s'hauran de netejar per mètodes no abrasius ni agressius (en
general aigua amb sabó neutre i raspall). En cas de problemes tècnics, els Serveis Tècnics
Municipals podran acordar altres sistemes. En cas que aquests elements estiguin pintats
caldrà aplicar-hi decapants.
El mateix procediment per a la pedra artificial. En cas de reparacions, s'hi podrà aplicar, a
criteri dels Serveis Tècnics Municipals, una tènue veladura amb pintures al silicat.
A.4 Cal definir quins són i en quin emplaçament. La memòria tècnica que s'ha d'aportar
descriurà les tècniques de neteja i restauració. En general caldrà recuperar la imatge
original amb tècniques artesanals originals o actuals, que hauran de ser acceptades pel
tècnic responsable dels Serveis Tècnics Municipals.
Caldrà respectar la volumetria, la textura i el cromatisme originals. Quant a la pedra, caldrà
emprar morters especials de restauració de pedra.
A.5 S'aportarà documentació gràfica o fotogràfica en cas de no pervivència dels citats
elements a la finca. El mateix criteri que en A.3 i A.4.
A.6 Quant als estucats, en general serà d'aplicació el mateix criteri que l'emprat per a la
pedra artificial, llevat de casos molt deteriorats, on es podrà aplicar una pintura d'igualació
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cromàtica de tipus silicat.
En tot cas, caldrà respectar les textures, línies o definicions geomètriques originals i
mantenir el cromatisme.
Quant a les pintures, caldrà definir el tipus que s'ha d'emprar abans de l'inici de l'obra. El
criteri cromàtic serà, en general, de respecte al cromatisme original.
A.7 En general, el mateix criteri que a A.3.
A.8 En general, es farà servir el mateix criteri que el dictat per als estucats.
A.9 En casos que ha de determinar el tècnic responsable dels Serveis Tècnics Municipals,
es podrà prescindir d’alguna de les dues operacions descrites.
A.12 Caldrà adaptar les instal·lacions publicitàries, marquesines i tendals, a allò que prescriu
la normativa vigent.
A.13 No s'acceptarà la presència en paraments de façana de cap aparell d'aire condicionat,
com tampoc s'acceptarà cap altre element tècnic de la instal·lació.
En altres situacions, i en edificis catalogats, no s'acceptarà la presència d'aquestes
instal·lacions que interfereixin la composició arquitectònica de la façana.
A la resta d'edificis es condiciona al que estableix l'informe tècnic.
En altres situacions, el tècnic responsable dels Serveis Tècnics Municipals determinarà la
seva permanència segons l'impacte visual i la incidència en la desvirtuació compositiva de
la façana.
A.14 El mateix criteri que al punt A.12.
A.15 No s'acceptarà cap tipus d'antena convencional o parabòlica situada en paraments de
la façana ni en els seus elements compositius, així com cap element que distorsioni la
composició arquitectònica de la façana. Serà imprescindible l’eliminació dels elements
obsolets situats a la façana.
Actuacions tipus B:
B.1 S'entén que qualsevol aplicació no modificarà ni cromàticament ni quant a textura els
paraments originals.”
Intervé en primer lloc el regidor delegat d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, i explica que l’any 2012,
en no haver estat concedida la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament a la Generalitat de
Catalunya, no va ser possible convocar aquests ajuts; enguany, afegeix, en haver estat resolta
favorablement la petició de pròrroga, es proposa al ple convocar els ajuts i que puguin acollirs’hi tant les obres efectuades l’any 2012 com les que s’executin l’any 2013.
A continuació, Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, palesa la satisfacció dels
regidors d’aquest grup pel fet que la convocatòria es faci retraoactivament i n’avança el vota
favorable.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.

3.

Modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació temporal de la via pública per part dels bars i/o
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restaurants mitjançant terrasses a la via pública 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 12 d’abril de 2012,
aprovà definitivament el text 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.
A l’article 4 de l’esmenta ordenança estableix que l’horari general de funcionament de les
terrasses finalitzarà a les 24.00 h, tret dels dissabtes i vigílies de festius, que finalitzarà a les
2.00 h de la nit.
Atès que es considera convenient ampliar l’horari de tots els dies, excepte els dissabtes i
vigílies, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Canviar el redactat de l’article 4 de l’ordenança de forma que transcrit literalment
digui així:
-

L’horari general de funcionament de les terrasses, de diumenge a dijous, finalitzarà a
l’1.00 h de la nit, i els divendres, dissabtes i vigílies de festius, finalitzarà a les 2.00 h de la
nit.

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.”
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, explica que es compleix un any de
l’aprovació de l’ordenança i, en general, el balanç és positiu. Afegeix que s’ha arribat a una
entesa amb el Gremi d’Hostaleria per modificar els horaris d’obertura de les terrasses i col·locar
una nota a cadascuna de les taules en la que es demana respecte pels descans dels veïns.
La regidora clou la seva intervenció amb l’anunci que l’Ajuntament serà estricte amb el
compliment dels nous horaris.
L’alcalde, David Rodríguez, per la seva banda, explica que la proposta que avui es du a la
consideració del ple s’ha fet després de comprovar que la nit dels divendres d’estiu és una nit
en què la gent surt i després d’examinar també els horaris que es permeten en localitats de
dimensions semblants a Solsona.
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A continuació, Francesc Azorín anuncia que, per coherència amb el que van fer en la votació de
l’ordenança, els regidors del grup municipal de CiU s’abstindran a la votació d’avui; explica que
es van reunir també amb representants dels establiments amb terrassa i finalitza afirmant que el
parer del Gremi d’Hostaleria s’havia d’haver tingut en compte en redactar-se l’ordenança.
Intervé novament l’alcalde i comenta que no comprèn la coherència en la votació del grup de
CiU, i més tenint en compte que l’ordenança no modificava els horaris que, amb anterioritat,
preveia l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana aprovada durant el mandat de CiU i
per unanimitat.
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
quatre abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà
(CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU).

4.

Aprovació del pacte conveni col·lectiu d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de
Solsona

L’alcalde dóna compte de la proposta que es presenta a la consideració de Ple i que diu
així:
"El dia 30 de novembre de 2011, amb registre d’entrada núm. 4131, els representants dels
treballadors de l’Ajuntament de Solsona presentaren la denúncia del conveni vigent i
instaren a l’Ajuntament a la convocatòria d’una reunió per començar la negociació del nou
conveni.
El dia 1 de març de 2012 es constituí de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu
aplicable al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Solsona.
La Comissió Negociadora formada pels representants dels treballadors i de l’Ajuntament
s’ha reunit en sessions celebrades els dies 21 de març de 2012, 16 de maig de 2012, 7 de
juny de 2012, 2 de juliol de 2012, 24 de setembre de 2012, 9 d’octubre de 2012, 22 de
novembre de 2012, 30 de novembre de 2012, 13 de desembre de 2012, 20 de desembre de
2012, 7 de febrer de 2013 i 14 de març de 2013.
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 20 de maig de 2013, per la qual es va sol·licitar
informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir que es va
emetre en data 22 de maig de 2013.
Atès que el dia 23 de maig de 2013 els representants dels treballadors i els representants de
l’Ajuntament de Solsona signaren el conformitat al document de Pacte-Conveni per al
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Solsona
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Atès que la interventora informà el contingut del conveni en data 27 de maig de 2013.
Realitzada la tramitació legalment establerta, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de data 27 de maig de 2013, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’Acord de la Comissió Negociadora de data 23 de maig de 2013, que recull
el Pacte Conveni Col·lectiu d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de
Solsona, i que s’adjunta com annex.
Segon. Comunicar l’Acord del Ple al President de la Comissió Negociadora i notificar-lo als
representants del personal amb indicació dels recursos que es considerin convenients.
Tercer. Una vegada signat el Conveni Col·lectiu, que la Comissió Negociadora el presenti
davant l’Autoritat laboral competent, als efectes de registre i perquè n’ordeni la publicació
obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província.”
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que s’ha treballat molt en la redacció del document
que avui es du a la consideració del ple, alhora que palesa la seva satisfacció pel resultat
final, en el sentit que facilita una millor organització dels treballadors i que recull en un sol
document les condicions tant del personal laboral com del personal funcionari. Afegeix que
millorarà amb la redacció d’un relació de llocs de treball i agraeix la col·laboració del
personal i, d’una manera especial, del comitè d’empresa.
Per la seva banda, Francesc Azorín celebra que s’hagi arribat a una entesa amb els
treballadors i anuncia l’abstenció dels regidors del grup municipal de CiU per no haver
participat en la negociació.
Finalment, Encarna Tarifa comenta que es tracta d’un tema prou delicat com per treballar-hi
en petit comitè i que s’ha de valorar que sigui una eina profitosa.
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
quatre abstencions dels regidors Esteve Algué i Cardona (CiU), Francesc Azorín i Montañà
(CiU), David Manzano i Soler (CiU) i Sílvia Torra i Vila (CiU).

5.

Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Solsona

L’alcalde comenta que es tracta d’una moció consensuada per la totalitat dels grups municipals
i procedeix a la seva lectura:
“Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i
fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials

25

Ple ordinari 13.06.2013

bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país
i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació
espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i
tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la
dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les
mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de
la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a
una solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos
que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència
Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment
recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya
Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant l’ATC
com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius
que certifiquen el compliment de les obligacions tributaries dels usuaris que han escollit
aquesta opció de pagament.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb
les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de
posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a
l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència
Tributària espanyola.
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments
que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com
l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en
assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir tot
seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors
(IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho
podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.”
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Demanem a l’Alcalde que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que
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hagi d’efectuar l'Ajuntament de Solsona, corresponents a l' Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència
Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.
Segon. Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Solsona que vulguin acollir-se a aquesta
pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest
tema.
Tercer. Demanar a l’Alcalde o Alcaldessa que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Quart. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.
Cinquè. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu
Prou, i a l’Agència Tributària de Catalunya.”
L’alcalde comenta que el punt que es presenta té una força càrrega política i afegeix que és
molt important que tots els ingressos que van a l’Agència Tributària Espanyola abans passin
per l’Agència Tributària Catalana.
A continuació, Francesc Azorín anuncia el vot favorable de CiU i considera que es tracta d’un
pas més cap a la sobirania plena del país.
Encarna Tarifa, per la seva banda, comenta que és lògic que si Catalunya disposa d’una
agència tributària pròpia faci les seves funcions, tot i que lamenta trobar a faltar, per part del
govern de al Generalitat, accions que minvin el patiment de la gent.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.

6.

Moció de suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i defensa del servei públic dels mitjans de
comunicació catalans

L’alcalde llegeix la moció que es porta a la consideració del ple i que diu:
“La direcció del Consell de Govern de la CCMA ha pres la decisió unilateral de prescindir, a
partir de l'1 de maig, dels serveis de la xarxa de corresponsals territorials, de Catalunya
Ràdio. Una mesura que suposarà acabar definitivament amb un model d’èxit. Un model que
ha permès donar veu als territoris indistintament de la seva influència, població o del seu
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color polític.
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura nacional
que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i informaven dels fets
importants de cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà un dels trets diferencials
de la Ràdio Nacional de Catalunya.
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes 'freelance', que han treballat amb
esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions que
preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i ciutats.
Pensem que aquesta decisió és la punta de l’iceberg d'un procés que portarà a la reducció i
a la mínima expressió la radio pública catalana. És paradoxal que el Govern proclami la
necessitat que Catalunya construeixi estructures d'estat i prescindeixi d'una de les
principals: la ràdio pública.
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns
125.000 euros anuals. El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics s'ha
reduït dràsticament mentre el 2012 la Generalitat va augmentar les subvencions a grups de
comunicació privats passant dels 6 als 9,4 milions d'euros.
Per tots aquests motius, el grup municipals de l’Ajuntament de Solsona proposen al Ple els
acords següents:
Primer. Reconèixer que l’oferta que dóna els mitjans de comunicació públics catalans, com
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Agència Catalana de Notícies
(ACN), ha tingut i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en
promoure l’ús social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història, i en donar
cobertura informativa a tot el territori català.
Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya garantir el pressupost suficient
que permeti mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, així com el
model actual i el lideratge de les audiències.
Tercer. Instar des del Solsonès a la direcció de Catalunya Ràdio a mantenir el model amb la
seva presència permanent arreu del territori. Que es mantingui també la seva capacitat
d’arribar amb immediatesa a qualsevol notícia perquè Catalunya Ràdio, continuï sent
l’emissora de referència en la informació territorial del nostre país.
Quart. Fer arribar aquest acord a la Direcció de Catalunya Ràdio, a la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència del
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb representació en aquesta cambra.”
L’alcalde comenta que va tenir una reunió amb el Cap dels Serveis Informatius de Catalunya
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Ràdio i li va comentar que l’anterior model funcionava molt bé al Solsonès però no a totes
les comarques. També li va segurar que tal com es preveu treballar en el futur la bona
informació està garantida.
Encarna Tarifa comenta que aquestes accions van encaminades a desmantellar tot el servei
públic. Ja s’ha començat amb la sanitat, amb l’educació i ara amb els serveis informatius.
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada
per la unanimitat dels assistents.

7.

Informe del compliment de la Llei de morositat

Es dóna compte de l’informe de tresoreria i intervenció en relació a la Llei de mesures de
lluita contra la morositat en operacions comercials, 1r trimestre de 2013, que tot seguit es
transcriu:
“Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.
Terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010
A partir de l’1 de gener de 2013..............................................................30 dies
Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el
termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de tancament
del trimestre natural
Factures que al final del trimestre hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagi
reconegut l’obligació

8.

Import

%

326

208.481,50 €

39 %

289
615

326.099,14 €
534.580,64 €

61 %
100 %

43

256.402,95 €

0

0,00 €

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 47/2013 al 94/2013 i que són les resolucions preses per
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
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Intervé en primer lloc Encarna Tarifa, regidora delegada d’Educació, i informa de la pintura
mural que s’ha fet al pont de la variant per part d’alumnes de primària de la ciutat, així com
dels treballs de rehabilitació que els alumnes de la UEC L’Afrau realitzen als bolets de la
Mare de la Font i dels que es preveu fer una petita festa d’inauguració abans de finalitzar el
curs.
Finalment, explica que es continua amb els contactes per a la implantació de nous cicles
informatius a la comarca, de manera que s’ofereixi una formació més complerta i flexible i
que s’adapti a les necessitats actuals.
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, informa de l’homologació, per part de la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya del Pla d’Actuació Municipal per a Inundacions i
de Pla Específic Municipal per a la Festa del Carnaval. En un altre sentit, dóna compte d’una
nova edició de rellotges per a les zones d’estacionament horari limitat.
Maria Tripiana, regidora delegada d’Acció Social dóna compte del tancament del cicle
“Explica’m un conte”, de les activitats de la Setmana de la Gent Gran, de les activitats del
Consell d’Infants i Adolescents de Solsona i de la final del concurs dels Menutenigmes,
activitats, totes elles, afirma, que es reeditaran el proper curs.
El regidor delegat d’Urbanisme, Salvi Nofrarias, informa de l’estat en què es troben les
obres d’urbanització del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia i de la sol·licitud d’una
subvenció a la Diputació de Lleida per fer, almenys, els tancaments de l’edifici de la nova
biblioteca, així com dels resultats i previsions de l’auditoria lumínica.
Pren la paraula a continuació Lluís-Xavier González, i, pel que fa a l’àrea de Promoció
Econòmica, dóna compte de la tasca que realitzen les dues persones del Dispositiu
d’Inserció Sociolaboral, de la presentació del Pla Director de Promoció Econòmica de
Solsona i de l’Anuari que es va fer el dia 8 de juny i de les onze accions en què treballa en
aquests moments el comitè executiu de SolsonaCo.
Continua amb la paraula el mateix regidor i, quant a turisme, informa de la concessió del
Premi Alimara a l’audioguia de Solsona, de la presentació que es va fer del whorkshop i dels
preparatius que es fan de les visites nocturnes i al quarto dels gegants per al proper estiu.
Pel que fa a la regidoria d’Esports, dóna compte de la programació d’activitats per a les
piscines municipals per al proper estiu, de la redacció d’un primer esborrany del que ha de
ser el Pla de Dinamització Esportiva i de la conveniència de resoldre el problema que es
planteja amb la reserva de pista a les pistes de tennis municipals.
Sara Alarcon, regidora delegada de Cultura, dóna compte dels actes que es duran a terme
amb motiu de la revetlla de Sant Joan.
Pel que fa al Vinyet, informa de les actuacions de millora que s’han realitzat darrerament en
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diversos camins.
Continua encara amb la paraula sara Alarcon i, pel que fa a la regidoria de Salut, fa una
crida a la participació a la Marató de Sang del Solsonès.
A continuació, pren la paraula Judit Cardona, regidora delegada de Medi Ambient, dóna
compte de la nova màquina de neteja viària, dels nous aparcaments de bicicletes, de l’inici
d’una nova campanya de regulació de la població de coloms i d’un estudi paisatgístic que
du a terme la Universitat de Barcelona.
Intervé finalment l’alcalde, David Rodríguez, i dóna compte dels punts que es relacionen a
continuació:
- Properament es farà la presentació del Pla d’Actuacions de Millora Urbana a les
associacions de veïns.
- En breu es reiniciaran les obres del casal cívic.
- Es porten a terme gestions per recuperar la titularitat dels terrenys on hi ha ubicat el
Club de jubilats Sant Jordi.
- Es treballa per posar wifi a la sala de plens
- Vol agrair els treballs de col·laboració de Ventura Codina, expert en temes elèctrics i
que fa més d’un any que està realitzant estudi d’electricitat del municipi.
Finalment, convida tothom a la xerrada que, en relació a les participacions preferents, es
farà a Berga el proper dia 18 de juny.

9.

Precs i preguntes

Francesc Azorín, portaveu del grup municipal de CiU, suggereix que quan es facin noves
canalitzacions de gas natural se supervisi les obres abans de certificar-les, a la qual cosa
respon l’alcalde explicant que ja es fa.
Tot seguit David Manzano demana a la regidora delegada de Joventut quines tasques es
porten a terme dins d’aquesta àrea.
Pren la paraula Maria Tripiana i comenta que totes les activitats es desenvolupen amb
normalitat. Destaca la creació de la web d’habitatges per a joves; el taller de salut i autoestima;
les converses per organitzar el Cap de Setmana Jove; el conveni amb joventut solsonina que
se signarà en breu, etc.

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

Vist i plau
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L'alcalde
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