
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2017/6 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 de desembre 2017 

Durada Des de les 19:00 fins a les 20:30 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Oscar Campos Planes 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39387244C Aida Molner Pejoan SÍ

77744974Y Ferran Estruch Torrents SÍ

35096455L Josep Tristany Claret SÍ

39343731T Joan Hernández Moscoso SÍ

39332590Z Josep Serra Casals SÍ

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

 
 

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia:

 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Examinades les actes de les sessions anteriors següents: Ple extraordinari 
d'urgència celebrat el dia 24 d'octubre de 2017, Ple extraordinari celebrat 
el dia 24 d’octubre de 2017, Ple ordinari celebrat el dia 16 de novembre de 
2017 i Ple  extraordinari celebrat el dia 23 de novembre de 2017, s'aproven 
per unanimitat incloure-les a la convocatòria del Ple ordinari del dia 4 de 
gener de 2018.
 

 

Expedient  1581/2017.  Revisió  anual  del  Padró  Municipal 
d'habitants, amb referència a l'1 de gener de 2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Finalitzades  en  aquest  Ajuntament  les  operacions  corresponents  a  la 
revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener 
de  2017,  cal  aprovar  la  revisió  esmentada  i  formalitzar  les  actuacions 
portades a terme durant l'exercici anterior.
 
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de 
la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de 
Cooperació  Territorial,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  tècniques  als 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, 
d'11 d'abril de 1997).
 
Atès el que disposa l'article 81 del Reglament de Població i  Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals, R.D. 2612/1996, de 20 de desembre.
 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
 

ACORD:
 
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 
l'1 de gener de 2017, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar 

 



 

les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.
 
El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:
  
POBLACIÓ DEL MUNICIPI  A 01-01-2017                4.723 habitants.
 

 

Expedient 2246/2017. Autorització a la Fundació Cardona Històrica 
per  la  circulació  i  trasllat  de  visitants  amb  el  mini  bus  model 
295.HRD.6 dins del recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal 
i la Vall Salina.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Fundació Cardona Històrica vol adquirir un mini bus model 295.HRD.6 i 
número de bastidor ZFA25000002E98395 per tal de realitzar el trasllat de 
visitants dins del recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i la Vall 
Salina. Actualment, ja es disposa de dos vehicles del  mateix model per 
realitzar el transport de visitants i amb aquesta adquisició es facilitarà la 
rotació necessària que permeti garantir un bon manteniment dels vehicles.
D’acord amb l’article 2 de l’Ordre del Ministeri de Foment de 23 de juliol 
per  la  qual  es  desenvolupa  el  Reglament  de  la  Llei  d’Ordenació  dels 
Transports Terrestres en matèria d’autoritzacions de transport discrecional i 
privat complementari de viatgers en autobús, no es requereix autorització 
administrativa  per  a la  realització  de transports  privats complementaris 
que es portin a terme íntegrament en recintes tancats dedicats a activitats 
diferents del transport terrestre.
Donat  que  l’Ajuntament  de  Cardona  és  l’administració  titular  del  Parc 
Cultural de la Muntanya de Sal pertoca autoritzar la circulació del mini bus 
adquirit per la Fundació Cardona Històrica pel servei de visitants dins del 
recinte.
 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió 
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
 

ACORDS
 
Primer.- Autoritzar a la Fundació Cardona Històrica,  fundació privada, 
amb NIF G63834832, per la circulació i trasllat de visitants amb el mini bus 
model  295.HRD.6  i  número  de  bastidor  ZFA25000002E98395  dins  del 
recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i la Vall Salina.
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Fundació Cardona Històrica als 
efectes corresponents.
 

 

 



 

Expedient 2254/2017. Aprovació del protocol d’adhesió al circuit 
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Presidència 
de la Diputació de Barcelona (2015-2018) i sol·licitar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Cardona.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
La Diputació de Barcelona va aprovar el Protocol d’adhesió al Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Presidència per al període 
2015-2018 per acord de la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2014. 
Aquesta acord es va publicar al BOPB de data 7 de novembre de 2014.  
 
L’Ajuntament de Cardona té interès en formalitzar l’adhesió a l’esmentat 
Protocol  del  Circuit  de  la  Xarxa  d’Espais  Escènics  Municipals  per  poder 
gaudir de les avantatges de formar part d’aquest circuit i obtenir suport en 
la programació de teatre, música i dansa professionalitzada a Cardona i, en 
especial, la quina es desenvolupi al teatre municipal Els Catòlics i l’auditori 
Valentí Fuster.
 
El programa és gestionat per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació 
de Barcelona, que compta amb l’acord marc amb el  Programa.Cat de la 
Generalitat  de  Catalunya  per  tal  d’ajudar  conjuntament  als  municipis 
adherits.  D’aquesta  manera,  l’adhesió  al  Protocol  també  permetrà 
participar  en  el  Programa.cat,  un  sistema  d’ajut  a  les  programacions 
estables d’arts escèniques i música de caràcter professional. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de 
la  Comissió  informativa,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  dels 
següents
  

ACORDS

  
Primer.-  Aprovar el  protocol  d’adhesió  al  circuit  de  la  Xarxa  d’Espais 
Escènics Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
(2015-2018)  i  sol·licitar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Cardona,  amb  el 
compromís  d’aquesta  administració  local  de  complir  les  obligacions 
requerides.
 
Segon.-  Facultar l’alcalde per realitzar tots els tràmits oportuns per fer 
efectiu l’anterior acord.
 

 

Expedient  2088/2017.  Adhesió  al  sistema  d'adquisició 
centralitzada de l'associació catalana de municipis i comarques i 
del consorci català pel desenvolupament local.

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
ANTECEDENTS

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant,  ACM)  decidí  crear  l’embrió  d’una  central  de  compres,  i 
aprofundir en les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. 
Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a 
mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies 
d’escala;  i  l’estalvi  de  procediment,  assolint  la  optimització  de  les 
estructures  locals,  amb  aminoraments  dels  terminis  en  el  procediment 
administratiu.

Fou  amb aquests  antecedents,  pels  quals  l’ACM impulsà  la  creació  del 
Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  (en  endavant,  CCDL),  ens 
local,  de caràcter associatiu,  de naturalesa voluntària,  amb personalitat 
jurídica  pròpia,  inscrita  en  el  registre  d’ens  locals  del  Departament  de 
Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells 
comarcals  del  Pla  de l’Estany,  l’Alt  Camp,  la  Segarra,  el  Pallars  Jussà  i 
l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment 
la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord 
de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar 
la  modificació  dels  seus  estatuts  per  tal  de  crear  un  sistema  de 
contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de 
contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest 
sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP),  on  regula  l’adhesió  a  sistemes  externs  de  contractació 
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords.

Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, 
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de 
la Llei reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes 
introduïts  en  l’apartat  3  de  la  Disposició  addicional  5a  per  la  Llei  de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de 
contractació  de  l’ACM  es  regeix  per  un  Reglament  de  funcionament 
aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014. 

L’adhesió  al  sistema  d’adquisició  centralitzada  del  CCDL  no  suposa  la 
obligació d’efectuar  cap,  algunes o totes les contractacions o serveis  a 
través  de  la  Central  de  Compres  del  CCDL,  podent  optar  l’entitat 
destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la 
legislació de contractació pública. 

 
FONAMENTS DE DRET

 



 

1.-  Article 205 del  Text  refós de la Llei  de contractes del  sector  públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP 
que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de 
comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals 
mitjançant els corresponents acords.

2.-  Article 156 del  TRLCSP pel  que fa a la formalització dels contractes 
administratius  mitjançant  la  signatura  per  les  parts  del  contracte  dels 
corresponents documents contractuals.

 
3.- Disposició addicional 5a de la  Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL).

4.- Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de 
data 14 de desembre de 2014.

Per  tot  això,  i  d’acord  amb  els  antecedents  i  els  fonaments  de  dret 
assenyalats  anteriorment,  aquest  Ajuntament  adoptà  per  unanimitat  de 
tots els seus membres presents el següent:
 

ACORD
 
1.-  Acordar l’adhesió  d’aquest  Ajuntament  al  sistema  d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  (CCDL),  per  tal  de  poder 
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a 
través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus 
vigents  en  els  contractes  subscrits  pel  mateix  i  amb  les  empreses 
adjudicatàries. 

2.-  Facultar a  l’Alcalde  perquè  en  nom  i  representació  d’aquesta 
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris 
per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords 
marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.

3.-  Comunicar aquest  acord,  pels  seus  efectes  i  coneixement,  a 
l’Associació  Catalana de Municipis i  Comarques i  al  Consorci  Català pel 
Desenvolupament Local.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 292 AL 
NÚM. 338 DE 2017

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia del núm. 292 al núm. 338/2017, 
i la seva inclusió a la convocatòria del ple ordinari del dia 4 de gener de 
2018.  

 



 

 

C) ASSUMPTES SOBREVIGUTS

  

Expedient  2070/2017.  Aprovació  inicial  de  les  diferents 
modificacions  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de 
Cardona redactades pels Serveis Tècnics Municipals.
 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona va ser aprovat en data 
18 de novembre de 2014. La voluntat d’executar aquest planejament ha 
permès detectar alguna disfunció entre l’existent i la realitat ja consolidada 
en el municipi, així com alguna incoherència en el mateix document. Sense 
perdre  de vista  els  objectius  del  planejament,  es  planteja  la  necessitat 
d’ajustar alguns aspectes menors per tal de reconèixer la realitat existent.
 
És necessari destacar que cap de les modificacions plantejades comporta 
ni un increment de sostre edificable ni de la densitat de l’ús residencial o 
de  la  intensitat  dels  usos,  o  la  transformació  dels  usos  establerts 
anteriorment.
 
Atès que, pels motius anteriorment exposats, han estat redactades pels 
Serveis Tècnics Municipals una sèrie de modificacions puntuals del POUM 
perquè siguin sotmeses a consideració i, si s’escau, a aprovació inicial del 
Ple d’aquest Ajuntament.
 
Vist  l’informe  de  data  28  de  desembre  de  2017  dels  Serveis  Tècnics 
Municipals el qual avala les modificacions proposades.
 
A l’empara del que disposa els 85, 96, 97, 98, 99 i 103 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya,  3/2012, de 22 de febrer, en concordança 
amb el Reglament que la desenvolupa.

 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
 

ACORDS

 
Primer.- Aprovar inicialment  les  següents  modificacions  del  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal  de Cardona que han estat redactades 
pels Serveis Tècnics Municipals:
 

1. Modificació  de  les  qualificacions  urbanístiques  de  l’àmbit  de  Cal 
Monestir 

 



 

2. Modificació de la posició de la línia d’edificació de la carretera C-55 
dins el polígon industrial La Cort 

3. Modificació de l’errada material de la nomenclatura de la qualificació 
urbanística clau 6 del polígon industrial La Cort I. 

4. Modificació de la derogació errònia del Pla Especial i Catàleg de Béns 
Nucli Antic de Cardona. 

5. Modificació  de  l’article  177  (regulació  de  les  construccions 
ramaderes) 

6. Modificació  de  l’article  176  (condicions  generals  de  construcció, 
ampliació o reforma de magatzems). 

7. Delimitació de l’àrea de tempteig i  retracte a l’illa del  Nucli  Antic 
delimitada per la plaça del Vall, els carrers del Teatre, Doctor Merli, i 
de l’Abat. 

8. Modificació de l’article 96 (condicions d’ús) amb l’objecte d’introduir 
l’ús de cafè-teatre. 

 
Segon.- Sotmetre aquestes modificacions a informació pública durant el 
termini  d’un  mes,  a  comptar  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  darrera 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província,  al DOGC i a dos 
diaris  de  premsa  periòdica  de  major  divulgació  en  l’àmbit  del  terme 
municipal, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal,  per 
tal de que es pugui examinar i presentar les al·legacions i suggeriments 
que s’estimen pertinents.
 
Tercer.-   Sol·licitar els  informes  sectorials  que  corresponguin,  d’acord 
amb l’establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per raó 
de la seva competència,  els quals l’hauran d’emetre en el  termini  d’un 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un període més llarg.
 
Quart.-  Atorgar audiència a tots els Ajuntaments limítrofs, pel termini 
simultani al d’informació pública, per tal que puguin examinar l’expedient i 
tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin 
convenients.
 
Cinquè.-  Acordar  la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències 
de parcel·lació, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions,  d’instal·lació  o  ampliació  d’activitats  o  usos  concrets  i 
d’altres  autoritzacions  municipals  connexes  establertes  per  la  legislació 
sectorial, en els àmbits en que les noves determinacions comportin una 
modificació del règim urbanístic. La durada màxima de la suspensió serà 
de 2 anys. 
 
Sisè  .-  En el cas que no es plantegin al·legacions i els informes sectorials 
siguin  favorables,  les  presents  modificacions  esdevindran  aprovades 
provisionalment,  donant  trasllat  de  tota  la  documentació  a  la  Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que procedeixi a la 
seva aprovació definitiva, si s’escau.
 

 

 



 

D) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió Sra. 
Aida Molner Pejoan, s’aixeca la sessió essent les 20,30 hores, de la qual 
cosa com a Secretari-Interventor, Sr. Oscar Campos Planes, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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