ACTA DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA
DE L’AJUNTAMENT DE CLARIANA DE CARDENER

Identificació de la sessió
Núm.: 1/2018
Caràcter: ordinària
Dia: 7 de febrer de 2018
Hora: 20:00h a 21:00h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents:
Francisco Rovira Massoni – alcalde, grup municipal CIU –
Josep Maria Bajona Gutiérrez – regidor, grup municipal CIU –
Mireia Solà Robles - regidora, grup municipal CIU –
Jaume Fons Solé – regidor, grup municipal ICC-AMAlbert Bajona Mascaró – regidor, grup municipal, ICC–AM-

José Antonio Romero Tomás, secretari accidental.
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la presidència de l’alcalde
Francisco Rovira Massoni.
El president obre la sessió i es tracten els següents assumptes:

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Tot seguit el president llegeix l’acta de la sessió ordinària de data 20 de desembre
de 2017, la qual es troba conforme i S’APROVA per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació prèvia del “Pla Especial Urbanístic – Instal·lació de
cabanes al bosc a Clariana de Cardener”.
Atès que en data 2 d’octubre de 2017 va tenir entrada a l’Ajuntament de
Clariana de Cardener el PEU “Instal·lació de cabanes al bosc a Clariana de
Cardener”, que va ser aprovat inicialment per Ple de data 4 d’octubre de
2017.
Atès que, en data 19 d’octubre de 2017 es van sol·licitar els corresponents
informes sectorials per a la tramitació del corresponent Pla Especial.
Atès que en data 10 de novembre de 2017 va tenir entrada a l’Ajuntament de
Clariana de Cardener un nou Pla Especial que modifica substancialment el
primer projecte aportat.

Atès que es considerà necessari un nou tràmit d’aprovació inicial, així com
d’exposició pública i sol·licitud d’informes respecte el nou document tècnic
presentat.
Atès que, prèvia verificació de la documentació presentada per la
interessada, mitjançant Ple en sessió ordinària de data 15 de novembre de
2017 s’ha aprovat inicialment el “Pla Especial Urbanístic – Instal·lació de
cabanes al bosc a Clariana de Cardener”, així com el tràmit simultani de
sol·licitud dels informes sectorials corresponents i la informació pública pel
termini d’un mes.
Atès que l’expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública pel termini d’un
mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 227 de
data 24 de novembre de 2017 i segons certificat de secretaria de data 26 de
febrer de 2018 no s’han presentat al·legacions.
Atès que s’ha rebut l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya, el qual
és de caràcter favorable, i la resta d’informes preceptius regulats a l’article 52
de Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret
64/2014, de 13 de maig, han estat sol·licitats i no s’han rebut dins el termini
d’un mes des de la sol·licitud.
De conformitat amb el què disposen els articles 49 i següents del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar prèviament el “Pla Especial Urbanístic – Instal·lació de
cabanes al bosc a Clariana de Cardener”, al TM de Clariana de Cardener
presentat per la Sra. Georgina Pujós Bayés, i trametre l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau, en el termini de deu dies.
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per a fer efectius aquets acords.

3. Aprovació provisional de “l’Avant-projecte d’habitatge unifamiliar
aïllat – Parcel·la 25 del polígon 1 de Clariana de Cardener”.
Atès que en data 11 de desembre de 2017, el Sr. Ismael Fernández Vitutia, va
presentar a aquest ajuntament “avant-projecte d’habitatge unifamiliar aïllat –
parcel·la 25 polígon 1 de Clariana de Cardener”.
Atès que l’expedient referenciat s’ha tramitat de conformitat amb el què disposa
l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, i consta a l’expedient tota la documentació necessària.
Atès que s’ha procedit al tràmit d’informació pública de l’expedient, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 246, de data 27 de
desembre de 2017, i al taulell d’edictes municipal, i consta a l’expedient el
certificat del secretari accidental pel qual s’acredita que no s’han presentat
al·legacions.

Atès que s’ha rebut l’informe de caràcter favorable de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat).
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar provisionalment “l’Avant-projecte d’habitatge unifamiliar
aïllat – Parcel·la 25 Polígon 1 de Clariana de Cardener”, d’acord amb el
disposat a l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer i fer tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central per a l’aprovació definitiva del projecte.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ismael Fernández Vitutia.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

4. Aprovació inicial del projecte de restauració de les cobertes de
l’Església de Sant Sadurní.
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 5 de maig de 2017, aquest
ajuntament va acordar sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs un ajut de
32.408,24€.
Atès que va tenir entrada al registre general d’aquest ajuntament en data 11 de
desembre de 2017 resolució de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per la que s’aprovà la
concessió d’una subvenció de 18.004,58 euros a l’Ajuntament de Clariana de
Cardener, en concepte d’Ajuts per a restauració del patrimoni arquitectònic, per a
les despeses de reparació estructural i constructiva, consolidació i restauració de
la coberta i façanes de l’Església de Sant Sadurní.
Vist el “Projecte de restauració de les cobertes de l’església de Sant Sadurní de
Clariana de Cardener (El Solsonès)”, redactat per la tècnica municipal Alba Colell
Roure, i pel tècnic del Bisbat de Solsona Carles Freixes Codina, el qual té un
pressupost d’execució per contracta de 36.009,16 €.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte de restauració de les cobertes de
l’Església de Sant Sadurní de Clariana de Cardener (El Solsonès)”, amb un
pressupost d’execució per contracta de 36.009,16 €, redactat per la tècnica
municipal Alba Colell Roure i pel tècnic del Bisbat de Solsona Carles Freixes
Codina.
SEGON.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta
dies, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció en defensa de les institucions
catalanes i els seus representants electes.
Seguidament, l’Alcalde presenta al ple la moció rebuda per part de l’Associació
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, la qual tot
seguit es reprodueix:
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS
REPRESENTANTS ELECTES

La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus
ciutadans i, per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del
poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que
sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma
pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar
el marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament,
més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament,
totes les peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs
de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el
contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans
tinguin avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist
constantment des del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions
en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La
consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són
exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres
conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà
estesa per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge,
d’institucions mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal
Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat
democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema
polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia.
Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de
700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les
urnes, que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge.

L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de
sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i
substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió
del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els
seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per
controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes
administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural,
entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al
Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia
perquè instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que
va comportar que membres del Govern català, començant pel seu President,
haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser
detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels
presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i
desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol
Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de
79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del
Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la
presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament
també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez,
president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver
actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses
actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents
sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en
aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per
mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat,
voluntat de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a
les institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Clariana de Cardener,
ACORDA
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La
legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan
aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.

Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les
institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre
autogovern, tant per la via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució
Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través
d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen
empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó
de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació
violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions
de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític
català, demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del
diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i
repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per majoria absoluta (4 vots a favor i 1
abstenció).

6. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts,
S’APROVA per unanimitat:

1) Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 1/2018.
Vist que, mitjançant providència d’Alcaldia de data 26 de gener de 2018, aquest
ajuntament va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdits nous ingressos.
Atès que en data 26 de gener la intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe,
el qual va concloure que d’acord amb l’article 178 del Reial decret legislatiu 2/2004
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 39
del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, i la base 6 de les Bases d’Execució del
Pressupost municipal per a 2018, la modificació de crèdit, per ampliació de crèdits
provinents de nous ingressos, incrementa una partida de despeses del pressupost
vigent, definida a les Bases d’Execució del Pressupost com a ampliable, amb els
majors drets reconeguts sobre els previstos inicialment, dels ingressos
expressament afectats a la despesa corresponent, no procedents d’operacions de
crèdit.
Per tot això, El Ple d’aquest ajuntament adopta, per unanimitat, el següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per nous
ingressos, amb el següent detall:

Programa Econòmica
336

632.01

761.00
780.00

Concepte
Inv. Consolidació i
restauració església St. Sadurní
Subv Institu Estudis Ilerdencs
Conveni amb Bisbat

Augment

Ingressos

36.009,16 €
18.004,58 €
18.004,58 €

L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte a l’ etauler i al Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
SEGON: Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els
documents necessaris per fer efectius els presents acords.

2) Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Clariana de Cardener i el Bisbat de Solsona per a l’execució de les obres
de rehabilitació de l’Església de Sant Sadurní.
Atès que en data 7 de febrer de 2018, el Ple d’aquest ajuntament, en sessió
ordinària, ha aprovat el “Projecte de restauració de les cobertes de l’església de
Sant Sadurní”, al TM de Clariana de Cardener.
Atès que, per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, s’ha
concedit a aquest ajuntament una subvenció de 18.004,58 euros en concepte
de reparació estructural i constructiva, consolidació i restauració de la coberta i
façanes de l’Església de Sant Sadurní, d’acord amb el projecte mencionat
anteriorment.
Atès que el pressupost previst en el projecte per a la realització de l’obra és de
36.009,16 euros, dels que 18.004,58 € seran a càrrec de la subvenció atorgada
per l’IEI, i els 18.004,58 € restants seran aportats íntegrament pel Bisbat de
Solsona.
Vist el “Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Clariana de Cardener i
el Bisbat de Solsona per a l’execució de les obres de rehabilitació de l’església
de Sant Sadurní”, que s’adjunta a aquesta acta com Annex I.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Clariana
de Cardener i el Bisbat de Solsona per a l’execució de les obres de rehabilitació
de l’església de Sant Sadurní”.
SEGON.- Notificar aquest acord al Bisbat de Solsona.
TERCER .- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per fer efectius aquests acords.

7. Donació de comptes de decrets d’alcaldia
DECRETS ALCALDIA
NUMERO CONCEPTE

DATA
DECRET

113/17

Concessió d'un ajut econòmic de 50,00 € al Club de
Bàsquet Solsona per a del torneig de Nadal 3x3 2017

11/12/2017

114/17

Habititació de secretari accidental en període de
vacances

19/12/2017

115/17

Concedir un ajut econòmic de 70,00 € a la Creu Roja
de Solsona per a a la campanya de recollida de
joguines 2017

20/12/2017

116/17

Aprovació de diverses factures i ordenació del seu
pagament.

21/12/2017

117/17

Aprovació de diverses factures i ordenació del seu
pagament.

22/12/2017

118/17

Aprovació de diverses factures i ordenació del seu
pagament.

29/12/2017

119/17
01/18

Expedient de modificació de crèdit
Col·laboració econòmica equip futbol sala de Clariana
de Cardener

31/12/2017
08/01/2018

02/18

Col·laboració econòmica COFESTAS per festa de Sant
Antoni Abat

08/01/2018

03/18

Aprovació de diverses factures i ordenació del seu
pagament.

08/01/2018

04/18

Acceptació justificació col·laboració econòmica del
Gremi d'Hosteleria del Solsonès per les jornades
gastronòmiques de tardor

15/01/2018

05/18

Sol·licitud subvenció GFS 2017

15/01/2018

06/18

Concessió llicència d’obres a Cal Teixidó SL per a executar
els treballs de millora del cobert

22/01/2018

NUMERO CONCEPTE

DATA
DECRET

Admissió a tràmit la petició d’aprovació del projecte
d’actuació específica per a la legalització d’unes
obresrrealitzades a un cobert preexistent annex a la masia
Bernoi

22/01/2018

Aprovar l'expedient per a la contractació menor dels serveis
d’elaboració de la comptabilitat municipal i gestoria

29/01/2018

09/18

Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Clariana de en
el contracte programa exercici 2017.Cardener pel
finançament de Polítiques de joventut recollit en el
contracte programa exercici 2017.

29/01/2018

10/18

Contractació de l'Associació Cultural Bauma per a
realització d'un curs de ioga

29/01/2018

11/18

Acceptació justificació col·laboració econòmica del Clup
de Basquet Solsona per la realització del torneig de
Nadal 3x3

31/01/2018

07/18

08/18

8. Informacions de presidència i regidories.
L’Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Per mitjà del Pla d’Ocupació impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès,
s’ha contractat un noi per a Clariana de Cardener, que té previst realitzar feines de
manteniment, netejar cunetes i clavegueram, i que estarà a disposició de
l’ajuntament fins al mes de juliol.
Segon.- Informa que es farà una consulta a l’ACA sobre els cartells que s’han de
posar a les carreteres del municipi.
Tercer.- Informa que Santa Àgata és aquest proper cap de setmana, i que és
possible que no s’hi pugui accedir bé pel camí. En aquest cas, el lloc on es
celebra la festa es canviaria, decisió que es prendrà el mateix dia, en funció de
com estigui el camí.
Quart.- Informa que, en relació a la Lliga de Tir al Plat, aquest any es faran dos
equips del municipi de Clariana. S’informa també que la tirada la faran el dia de la
Festa Major, però que a diferència de l’any passat, es durà a terme durant el matí.

9. Precs i preguntes.
Primer.- El regidor Albert Bajona manifesta no estar d’acord amb la resolució
d’atorgament de 3 de les ajudes per a l’accés a internet i/o telèfon, acordada en
sessió plenària ordinària de 20 de desembre de 2017, acta aprovada en el primer
punt de la present sessió.
Segons el regidor Albert Bajona, s’ha resolt atorgar aquests tres ajuts quan no els
pertocaria, ja que no compleixen els requisits establerts per aquest mateix
ajuntament per tal de determinar si correspon atorgar l’ajut o no, i per aquest motiu
sol·licita es revisi l’acte en el que es va resoldre atorgar els ajuts per a l’accés a
internet i/o telèfon.
S’informa que, al tractar-se d’un acord ferm, ja que ha estat aprovat per Ple en la
present sessió, en el punt primer, s’hauria d’iniciar un expedient de revisió d’actes
administratius, inici que s’acorda per unanimitat dels assistents.
Segon.- S’informa que, pel que fa a la subvenció de Governació de 50.000 euros
per al condicionament del Camí Rural de la Caseta de la Ribera, s’ha renunciat a
aquest, i que tot i que en l’expedient consta com a renúncia expressa de
l’Ajuntament, els qui han renunciat han estat els mateixos propietaris de la Caseta
de la Ribera.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les nou del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida i
trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.
L’ALCALDE

L

