
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/6 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 2 de juliol de 2018 

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 Brígida Manau Vila 

 

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

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill 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 

 

EXPEDIENT 1175/2018. PROPOSTA RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DEL 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

  
A  partir  del  dia  25  de  maig  de  2018  és  aplicable  el  Reglament  (UE) 
2016/679 del parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). 
 
Aquest Reglament introdueix la figura del delegat de protecció de dades, 
que pot  formar part  de la  plantilla  del  responsable o l’encarregat  o bé 
actuar en el marc d’un contracte de serveis.
 
Cal designar un delegat de protecció de dades, entre d’altres casos, quan 
el tractament el dugui a terme una autoritat o un organisme públic, de 
manera que la seva designació és obligatòria, d’acord amb l’establert a 
l’article 37 RGPD.
 
Les seves funcions,  previstes a l’article 39 RGPD, són entre d’altres les 
següents:
 

- Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors 
sobre les obligacions que imposa el  Reglament i  la normativa de 
protecció de dades.

- Supervisar que es compleix la normativa
- Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció 

de dades
- Cooperar amb l’autoritat de control
- Actuar  com  a  punt  de  contacte  per  a  qüestions  relatives  al 

tractament
 
El delegat de protecció de dades haurà de treballar, en col·laboració amb 
el  responsable  o  encarregat  del  tractament,  per  supervisar  de  manera 
independent l’aplicació de les normes de protecció de dades.
 
Els  responsables  i  els  encarregats  han de  fer  pública  la  designació del 
delegat de protecció de dades i les seves dades de contacte i les han de 
comunicar a les autoritats de supervisió competents.
 
El delegat de protecció de dades s’ha de nomenar tenint en compte les 
seves qualificacions professionals i, concretament, el seu coneixement de 
la legislació i la pràctica de la protecció de dades.
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents

 



 

ACORDS:

Primer.- Nomenar la Secretària-Interventora accidental de la Corporació, 
Brígida Manau Vila, delegada de protecció de dades de l’Ajuntament de 
Cardona.
 
Segon.- Fer pública la designació de la delegada de protecció de dades i 
les seves dades de contacte.
 
Tercer.- Notificar aquesta designació a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades als efectes corresponents.”
 

 

EXPEDIENT  1151/2018.  PROPOSTA  RELATIVA  A  L'APROVACIÓ 
INICIAL  DEL  PROJECTE  DEL  PLA  DE  DESPLEGAMENT  DE  FIBRA 
OPTICA  AL  MUNICIPI  DE  CARDONA  PRESENTAT  PER  L'EMPRESA 
MASMOVIL BROADBAND, SAU.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

L’empresa MASMOVIL BROADBAND SAU, amb CIF A87297354, representat 
pel SR. MANUEL CASTELLANO CORREA, amb DNI 46680183G, en data 21 
de novembre de 2017, va presentar el projecte del Pla de Desplegament 
de  Fibra  Òptica  per  tal  d’obtenir  l’aprovació  corresponent  del  Pla  de 
Desplegament del municipi de Cardona.

Aquest pla de desplegament es centra en donar serveis unes 1570 unitats 
immobiliaris  dintre  de  l’àrea  d’actuació  i  influència  de  Telefònica 
denominades CT 0869003. Les àrees d’actuacions es centren bàsicament 
en  l’àrea  poblada  del  municipi,  sent  els  polígons  industrials  i  edificis 
singulars, objecte d’un segon estudi.

Atès l’informe favorable emès per l’Enginyera municipal de data 26 de juny 
de 2018.

D’acord  amb el  que  disposa  la  Llei  9/2014,  de  9  de  maig,  General  de 
Telecomunicacions.

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació,  l’adopció 
dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Pla de Desplegament de Fibra 
Òptica  al  municipi  de  Cardona,  presentat  per  l’empresa  MASMOVIL 
BROADBAND SAU,  representada pel  SR.  MANUEL CASTELLANO CORREA, 

 



 

amb  les  condicions  particulars  previstes  en  l’informe  tècnic  emès  per 
l’Enginyera municipal, les quals es transcriuen a continuació:
 
Com a condicions inherents de l’activitat, el titular haurà de garantir les 
següents condicions en referència a l’activitat objecte d’aquest informe: 
 

- Tot i que es justifica que no hi ha previst fer cap obra civil, atenent 
que el pla de desplegament no detalla el traçat del cablejat, ni els 
creuaments  necessaris  i  ni  tant  sols  no  detalla  la  necessitat 
d’ubicació de nous suports a la via pública, que puguin afectar a 
l’accessibilitat de les voreres o calçades, que  qualsevol actuació de 
l’abast  de  les  que  s’exposen,  serà  susceptible  de  sol·licitud  del 
corresponent títol habilitant, i en aquest sentit, caldrà sol·licitar-lo.

Nogensmenys,  cal  tenir  en  compte  que  no  s’autoritzarà  la  nova 
instal·lació de pals de formigó que consolidin la instal·lació aèria que 
discorre  per  la  ciutat  suportada  actualment  sobre  pals  de  fusta, 
atenent  que  es  tracta  d’instal·lacions  que  caldria  substituir  per 
xarxes canalitzades de manera soterrada.
 

- Així mateix, en el benentès que calgui realitzar alguna obra civil en 
sòl  classificat  de sòl  no urbanitzable i  aquesta actuació no pugui 
incloure’s  en  les  excepcions  indicades  en  l’article  48  del  Decret 
64/14, caldrà redactar i tramitar el corresponent projecte d’actuació 
específica,  amb independència  que calgui  modificar  o  aprovar  un 
nou pla de desplegament.

- Finalment, en el benentès que calgui realitzar alguna obra civil en 
sòl classificat de sòl urbanitzable o en sòl urbà no consolidat inclòs 
en un polígon d’actuació urbanística i sempre que no s’hagi aprovat 
el corresponent projecte de reparcel·lació, caldrà redactar i tramitar, 
si  s’escau,  el  projecte  d’usos  i  obres  provisionals  definit  en  els 
articles  53  i  54  del  TCLUC  1/2010  i  pel  Decret  64/14,  amb 
independència  que  calgui  modificar  o  aprovar  un  nou  pla  de 
desplegament.

 
- D’acord amb el que estableix l’article 34.4 de la Llei 9/2014, en cas 

de  fer  nous  creuaments  aeris,  s’haurà  de  justificar  de  la 
impossibilitat de construir el creuament soterrat. D’acord amb això 
per  tant  no  es  podrà  realitzar  cap  creuament  aeri  sense  el 
consentiment previ dels serveis tècnics municipals, amb les prèvies 
justificacions  tècniques  pertinents  i  estudi  de  les  alternatives 
possibles.

- Per  a  totes  aquelles  finques  que  no  s’incloguin  en  el  pla  de 
desplegament objecte del present informe, caldrà redactar un segon 
Pla  de  desplegament  en  cas  de  voler  fer  el  desplegament 
posteriorment per a donar-les servei de fibra.

- Cal tenir en compte que no s’autoritzarà cap creuament aeri amb 
cablejat  (troncal  o  d’escomesa)  si  en  el  mateix  emplaçament  no 

 



 

existeix prèviament un creuament de cablejat de telecomunicacions, 
encara  que  sigui  d’un  altre  operador.  En  cas  de  permetre  un 
creuament  aeri  de  cablejat  segons  les  condicions  exposades  en 
aquest  paràgraf,  aquest  s’haurà d’eliminar o instal·lar  d’una altra 
manera en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va 
permetre l’emplaçament de la nova.

- En relació als creuaments aeris, caldrà prèviament fer un replanteig 
amb els tècnics municipals per tal de considerar la possibilitat de fer 
els creuaments soterrats, en la mesura que sigui possible.

- Caldrà establir conjuntament amb l’Ajuntament, el color dels cables 
a instal·lar i de les caixes que s’instal·laran.

- Quan  s’utilitzin  les  façanes  pel  pas  de  la  instal·lació  de 
telecomunicació, caldrà preveure-ho de forma ordenada, aprofitant 
els espais  adequats pel  pas de les instal·lacions que disposin les 
façanes,  utilitzant  el  mateix  pas  que  les  instal·lacions  prèvies  i 
sempre que sigui possible, sense crear nous passos per aquestes. El 
traçat  principalment haurà de ser  horitzontal,  quedant  prohibit  el 
traçat en diagonal i  altres traçats desordenats. Tampoc s’admetrà 
l’acumulació de cables enrotllats.

- En tot moment caldrà vetllar i contribuir en la millora del paisatge 
urbà de Cardona,  i per tant, totes aquestes actuacions de cablejat 
hauran de contribuir en aquesta millora.

- Cal  tenir  en  compte  que  no  s’admetrà  l’acumulació  de  cables 
enrotllats en façana, tal i com ja estableix el Pla de desplegament. 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini 
de 20 dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions. 
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni 
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.
 

 

EXPEDIENT 1164/2018. PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE 
LES  BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I 
LA IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL NUCLI 
ANTIC  DE  CARDONA I  LA  COROMINA VINCULADA A  LA CREACIÓ 
D'UNA  NOVA  EMPRESA  I  A  LA  MILLORA  D'INNOVACIÓ  I  DE 
COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 

 



 

LGS), i  el  seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel  Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129  del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de 
Catalunya  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  (en  endavant 
ROAS).
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits en 
el Mandat de Govern, i d’acord amb les previsions del fixades a les bases 
d’execució  del  Pressupost  Municipal,  des  de  la  Regidoria  de  Promoció 
Econòmica d’aquest Ajuntament es volen fomentar l’emprenedoria entre 
els cardonins i cardonines, la implantació de noves activitats econòmiques 
a en locals comercials buits de planta baixa del nucli antic de Cardona o de 
la Coromina i impulsar el comerç actiu del municipi.
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 
30  de  maig  de  2017,  va  acordar  aprovar  les  bases  reguladores  de  la 
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  pel  foment  de 
l’emprenedoria i la implantació de noves activitats econòmiques al nucli 
antic  de  Cardona  i  de  la  Coromina  vinculada  a  la  creació  d’una  nova 
empresa, i a la millora d’innovació  i de competitivitat dels establiments 
comercials i de serveis.
 
Atès que l’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el 
procediment de sol·licituds, tramitació, concessió , justificació i cobrament 
de  les  subvenció  que  atorgui  l’Ajuntament  de  Cardona  destinades  al 
finançament  de  projectes  d’emprenedoria  i  la  implantació  de  noves 
activitats econòmiques al nucli antic de Cardona i de la Coromina vinculada 
a  la  creació  d’una  nova  empresa,  i  a  la  millora  d’innovació  i  de 
competitivitat dels establiments comercials i de serveis a Cardona.
 
Atès  que  s’ha  procedit  a  la  revisió  de  les  esmentades  Bases  i  s’han 
modificat els articles 6 i 12.
 
Atès  que prèviament  a  la  convocatòria  del  procés  de selecció s’hauran 
d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
 
Atès  que  en  aquest  cas  cal  procedir  inicialment  l’aprovació  de  la 
modificació de les Bases Reguladores.
 
Atès que el  contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò 
previst a l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de 
l’Ordenança General de Subvencions.
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el 
procés de selecció,  i  de conformitat amb allò previst  a l’article 18.3 de 
l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent 
anunci  al  Butlletí  Oficial  de la  Província del  contingut  d’aquestes Bases 
Reguladores.
 

En virtut de tot això, el Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica, 

 



 

previ  informe  de  la  comissió  informativa  corresponent,  proposa  al  Ple 
l’adopció dels següents

 
ACORDS

 
Primer.-  Aprovar la  modificació  de  les  Bases  Reguladores  de  la 
Convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  pel  foment  de  
l’emprenedoria i la implantació de noves activitats econòmiques al nucli  
antic  de  Cardona  i  de  la  Coromina  vinculada  a  la  creació  d’una  nova  
empresa, i a la millora d’innovació  i de competitivitat dels establiments 
comercials i de serveis, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment  de  concurrència  competitiva,  amb  l’objecte  de  fomentar 
l’emprenedoria, la implantació de noves activitats econòmiques vinculada 
a  la  creació  d’una  nova  empresa  i  la  millora  d’innovació  i  de  la 
competitivitat dels establiments comercials i de serveis, i que es concreta 
en el següent:
 
APARTAT MODIFICAT ON DEIA DIU
Article 6, paràgraf 1, 
línia 3

completar complementar

Article 12, paràgraf 1, 
punt 3, línia 3

des del mes de novembre de 2016 
fins el 30 de novembre de 2017.

des del dia 1 de novembre de 
l’any  anterior  fins  el  31 
d’octubre de l’any en curs.

Article 12, paràgraf 3, 
línia 2

en  el  termini  d’un  mes  des  de  la 
finalització  de  l’activitat 
subvencionada, i en tot cas abans de 
finalitzar  l’any de la presentació de 
la sol·licitud.

en  tot  cas  abans  del  15  de 
desembre  de  l’any  de  la 
presentació de la sol·licitud.
 

Article 12, paràgraf 6, 
línia 3

deu cinc

Article 12, paràgraf 7, 
línia 3 i 4

quinze cinc

 
Segon.-  Aprovar i  publicar  el  text  refós  de  les  bases  amb  les 
modificacions esmentades en l’apartat anterior, el text íntegre del qual és 
el següent:
 
“  BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  
SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I  LA IMPLANTACIÓ DE NOVES  
ACTIVITATS  ECONÒMIQUES AL  NUCLI  ANTIC  DE  CARDONA I  DE  LA  COROMINA  
VINCULADA A LA CREACIÓ D’UNA NOVA EMPRESA, I A LA MILLORA D’INNOVACIÓ      I  
DE COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS.
 
 
ARTICLE 1. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’Ajuntament de Cardona vol continuar amb la línia iniciada en anualitats anteriors  
d’incentivar els nous emprenedors/es que vulguin ubicar el seu comerç o activitat  
econòmica a un dels locals comercials buits de planta baixa del  nucli  antic de  
Cardona o de la Coromina i  el  foment de l’emprenedoria entre els cardonins i  
cardonines, i per tal de donar compliment als objectius definits en el Pla Estratègic  
de Cardona en relació a la línia estratègica d’empresa. 
 
En el marc del suport a l’emprenedoria i amb la voluntat d’impulsar el comerç  

 



 

actiu del municipi de Cardona, l’Ajuntament ha creat una tercera línia d’ajuts  per 
a  la  millora  d’innovació  i  de  la  competitivitat  d’un  establiment  comercial  i  de  
serveis.
 
Les subvencions que es regulen en les presents bases tenen com a objecte regular  
i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i  
justificació  de  les  subvencions  que atorgui  l’Ajuntament  a  través de  l’Àrea de  
Promoció Econòmica, destinades a contribuir al finançament de:

1) la implantació de noves activitats en locals de planta baixa ubicats al nucli  
antic de Cardona o la Coromina 

2) els projectes destinats a la constitució de noves activitats empresarials a  
Cardona 

3) els  projectes  que  tenen  com  a  finalitat  una  millora  d’innovació  i  de  
competitivitat d’un establiment comercial o de serveis.  

 
 
ARTICLE 2. Beneficiaris      
 
Tindran la consideració de beneficiari, tota persona física o jurídica, que promou  
i/o realitza la següent activitat: 
 

1. Establiments  de  nova  implantació  al  nucli  antic  de  Cardona  o  de  La  
Coromina:  persones  físiques  o  jurídiques  que  iniciïn  una  nova  activitat  
empresarial ubicada a un local buit en planta baixa, o bé que mitjançant un  
traspàs continuïn una activitat existent en un local en planta baixa al nucli  
antic  de  Cardona  o  La  Coromina  i  hagin  sol·licitat  les  corresponents  
llicències en el moment de presentar la documentació per demanar l’ajut  
per a la rehabilitació o adequació del locals per a la implantació d’aquesta  
activitat i que efectivament donin d’alta una nova empresa.

2. Foment de l’emprenedoria: podran ser beneficiaris/àries de les subvencions  
previstes en aquestes bases les persones que iniciïn  una nova activitat  
empresarial,  o  bé  que  mitjançant  un  traspàs  continuïn  una  activitat  
existent,  per  compte  propi  al  municipi.  En  tot  cas,  només  es  poden  
considerar persones beneficiàries les que efectivament donin d’alta  una  
nova empresa, en la modalitat que sigui.

3. Millora  d’innovació  i  de  competitivitat  d’un  establiment  comercial  o  de  
serveis: podran ser beneficiaris/àries d’aquesta línia d’ajuts, les persones  
físiques  o  jurídiques  titular/s  de  la  llicència  d’activitats  econòmiques  
d’establiments  comercials  o  de  serveis,  de  comerç  de  proximitat,  que  
tinguin  un mínim de 2  anys  des de  la  seva  implantació  al  municipi  de  
Cardona, i que realitzin una millora del seu negoci per fer-lo més innovador  
i competitiu.

 
Els sol·licitants podran actuar per sí mateixos o mitjançant representant legal.
 
Les persones beneficiàries, hauran de reunir les condicions següents:
 

 Ser el/la titular de la llicència d’activitats econòmiques. 
 Tenir el domicili social o disposar d’un centre de treball estable, al municipi  

de Cardona. 
 No haver  reduït  sense  motiu  justificat  la  plantilla  durant  els  sis  mesos  

anteriors a la data de formalització dels contractes laborals. 
 Estar al corrent de les obligacions tributàries i socials de qualsevol classe. 

 



 

 Complir  la resta de requisits  i  tràmits procedimentals  que exigeixen les  
presents bases. 

 
No es podran beneficiar d’aquests ajuts, els establiments comercials superiors a  
400 m2.
 
Quedaran excloses d’aquestes bases aquelles persones físiques o jurídiques que  
no  respectin  el  marc  democràtic  actual,  que  no  assumeixin  els  principis  de  
conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres  
de similars.
 
Tampoc podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques en les quals  
concorri alguna de les circumstàncies de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de  
novembre, General de Subvencions, en endavant LGS.
 
 
ARTICLE 3. Conceptes subvencionables 
 
Hi ha tres línies d’actuació que seran objecte d’aquesta convocatòria:
                    

1. Establiments  de  nova  implantació  al  nucli  antic  de  Cardona  o  de  La  
Coromina: seran subvencionables les següents actuacions:

 Imatge exterior de l’establiment 
 Adequació  interior  de  l’establiment,  millora  i  manteniment  dels  

locals: obres, pintura  i instal·lacions.   
 Altres despeses necessàries per a l’inici de l’activitat com: el traspàs  

del  negoci,  despeses de  gestoria,  altes  de  serveis,  creació  d’una 
pàgina web o altres vies de promoció i  comercialització, material,  
existències. 

 
Totes les actuacions s’han d’ajustar a les normatives reguladores corresponents. 
 

2. Foment de l’emprenedoria: despeses necessàries per a la obertura del nou  
negoci  empresarial  a Cardona, inclosos els tràmits per a donar d’alta la  
nova activitat.

3. Millora  d’innovació  i  de  competitivitat  d’un  establiment  comercial  o  de  
serveis: seran subvencionables les inversions següents:

 
 La  innovació  del  producte:  canvis  significatius  en  les  

característiques dels productes i serveis. 
 La  innovació  del  procés  que  suposi  canvis  significatius  en  els  

mètodes de producció i/o distribució. 
 La innovació d’organització: nous mètodes de treball  per al millor  

coneixement i millor aprofitament dels recursos del negoci. 
 La  innovació  de  comercialització:  nous  processos  o  mètodes  de 

comercialització,  com nous sistemes de promoció, nous canals de  
distribució,  noves  polítiques  de  preus,  la  nova  imatge  de  
l’establiment, etc. 

 
L’òrgan  competent  valorarà  si  la  inversió  implica  una  millora  d’innovació  i  
competitivitat en el negoci, i per tant que aquesta sigui subvencionable.
 
 

 



 

ARTICLE 4. Conceptes no subvencionables 
 
En  aquesta  convocatòria  no  es  podran  presentar  com  a  despeses 
subvencionables:

a) les derivades d’impostos, llicències d’obres i activitats i taxes municipals.
b) les  despeses corresponents  al  pressupost  subvencionable  d’altres  ajuts  

que s’hagin sol·licitat. 

 
ARTICLE 5. Dotació pressupostària i quantia total màxima de les subvencions a  
atorgar 
 
Anualment es destinarà una partida pressupostària per aquestes subvencions.
 
L’atorgament  de  les  subvencions  estarà  limitat  per  les  dotacions  econòmiques  
establertes en el pressupost per aquesta finalitat.
 
La quantia màxima de la subvenció serà la que es fixi a la convocatòria anual  
d’aquests ajuts.
 
Cada persona beneficiària o nou projecte empresarial només podrà optar a una de  
les tres línies de subvenció.
 
La subvenció serà compatible amb d’altres ajuts d’altres administracions sempre i  
quan la totalitat d’elles no superi el 100% de la despesa. 
 
 
ARTICLE 6. Complement de la subvenció
 
La quantia de les subvencions, tant per establiments de nova implantació al nucli  
antic  de  Cardona  i  la  Coromina  com per  foment  de  l’emprenedoria  es  podrà  
complementar,  segons  el  que  es  fixi  a  la  convocatòria  anual  d’aquests  ajuts,  
atenent als següents criteris:

1. Inversió realitzada per l’obertura de la nova activitat empresarial. 
2. Creació de llocs de treball amb un contracte indefinit 
3. Si  s’estableix  un  nou  contracte  de  lloguer  o  compra  d’un  local  on  

desenvolupar la nova activitat empresarial 

 
ARTICLE 7. Règim jurídic 

S’adequarà allò que disposa la LGS i reglament que la desenvolupa, i que serà  
d’aplicació subsidiària en tot allò no previst específicament en aquesta.

ARTICLE 8. Procediment per a la concessió de la Subvenció 
 
La convocatòria pública per la concessió dels ajuts es realitzarà per decret de  
l’Alcalde o bé per aprovació de la Junta de Govern Local.
 
S’establirà convocatòria permanent per l’atorgament dels recursos disponibles fins  
a l’esgotament de la corresponent partida pressupostària destinat a les actuacions  
que determina aquesta ordenança.
 

 



 

8.1. Presentació de sol·licituds: 
La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde de l’Ajuntament, es presentarà en el Registre  
de l’Ajuntament de Cardona.
 
El model normalitzat de sol·licitud i els impresos relacionats es poden obtenir a  
través de la pàgina web de l’Ajuntament de Cardona en el termini indicat en la  
convocatòria, a l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor (OAE) de la Unitat de Promoció  
Econòmica de l’Ajuntament de Cardona, o per qualsevol dels mitjans establerts a  
l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  
Comú de les Administracions Públiques.
 
El  termini  de presentació de les sol·licituds es determinarà en la corresponent  
convocatòria  dels  ajuts  i  finalitzarà  amb  l’esgotament  de  la  corresponent  
pressupostària.
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del  
model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o legal representant.
La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  pressuposa  el  coneixement  i  
l’acceptació de les normes que la regulen i  implica la plena acceptació de les  
bases d’aquestes subvencions.  
 
S’acompanyarà la sol·licitud inicial amb els documents següents: 
 

 Original  i  fotocòpia,  o  fotocòpia  compulsada  del  DNI,  NIE,  CIF  o  
document equivalent, vigent del/la sol·licitant, o autorització per a la  
comprovació de les dades d’identificació de/la  sol·licitant mitjançant 
l’administració electrònica.

 En el cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i poders o  
autorització del representant de l’entitat que signa la sol·licitud.

 Declaració censal o alta de l’IAE
 Document acreditatiu de tenir les llicències municipals pertinents 
 Pla d’empresa (per a noves activitats econòmiques)
 Memòria i pressupost de les actuacions desenvolupades i previsió de  

contractació de treballadors 
 Memòria quantificada de la inversió que s’ha realitzat 
 Còpia  del  contracte  o  contractes  laborals  concertats  per  cobrir  les  

places de nova creació  
 Còpia del contracte de lloguer o compra del local
 Declaració responsable i  compromís de comunicar les subvencions o  

altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat en el futur 
 Fitxa de dades bancàries 
 Autorització perquè l’Ajuntament de Cardona pugui demanar i obtenir  

les dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud  
a l’Administració tributària, la Seguretat Social, el padró municipal, el  
cadastre i el Registre de la propietat 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües  
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o  
còpia degudament autenticada. En cas de que s’aportin fotocòpies, hauran de ser  
degudament  compulsades  davant  de  l’Ajuntament  mitjançant  la  oportuna  
comparació amb els originals.  
Si  la  sol·licitud  no  reuneix  tots  els  requisits  establerts  en  aquesta,  l’òrgan  
competent  requerirà  a  l’interessat  perquè  l’esmeni  en  el  termini  màxim  i  
improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la  
seva  sol·licitud,  prèvia  resolució  que  haurà  de  ser  dictada  en  els  termes  que  

 



 

preveu la Llei 39/2015.  
 
L’Ajuntament de Cardona podrà demanar qualsevol documentació complementària  
que sigui pertinent per tal d’ampliar el coneixement de la sol·licitud presentada i  
l’actuació a desenvolupar.
 
La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic. La no presentació de  
la documentació dins els terminis establerts implicarà l’arxiu de l’expedient.
 
8.2. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió:
L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les  
subvencions  previstes  en  les  presents  bases  és  la  Regidoria  de  Promoció  
Econòmica.
 
Les activitats d'instrucció comprendran les activitats següents:
 

- Petició  d’aquells  informes  que  estimi  necessaris  i/o  convenients  per  a  
l’avaluació de les sol·licituds que es formulin. 

- Verificació prèvia del compliment de les condicions imposades per adquirir  
la condició de beneficiari de la subvenció. 

- Avaluació de les sol·licituds o peticions,  efectuada conforme als  criteris,  
formes i prioritats de valoració, que es defineixen en la base següent.   

 
La proposta de concessió de subvencions serà elaborada per un òrgan competent  
constituït  d’acord  amb allò  previst  a  l’article  12.5  de  l’Ordenança  General  de  
Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

-          Regidor delegat de Promoció econòmica
-          Tècnic/a de Promoció Econòmica
-          Secretari-Interventor o en qui delegui

 
L’òrgan responsable de la resolució del  procediment per a l’atorgament de les  
subvencions  serà,  d’acord  amb  el  que  estableixen  les  Bases  d’Execució  del  
Pressupost Municipal, la Junta de Govern Local.
 
A  la  vista  de  l'expedient  i  de  l'informe de  l'òrgan col·legiat,  l'òrgan instructor  
formularà  la  proposta  de  resolució,  degudament  motivada,  que  haurà  de  
notificar-se als interessats en la forma que s'estableixi en la convocatòria, amb un  
termini de deu dies per presentar al·legacions. 
 
8.3. Procediment de concessió: 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases  
serà el de concurrència competitiva.
 
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través  
de la Base se Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona (BOPB).
 
L’interessat  haurà  de  presentar  la  sol·licitud  d’ajut,  amb  la  documentació  
establerta en el punt 8.1 d’aquestes bases reguladores.
 
Un cop presentada la sol·licitud d’ajut i la documentació que l’ha d’acompanyar,  
l’Ajuntament  de  Cardona  tramitarà  els  expedients  de  sol·licitud  per  ordre  
d’entrada al Registre General i verificarà que la documentació presentada sigui  
correcta  i  complerta.  En  el  cas  que  presenti  mancances,  es  requerirà  la  seva  
rectificació o les esmenes necessàries.

 



 

Si el sol·licitant, en el termini requerit, no presenta la documentació reclamada, es  
considerarà que ha desistit de la seva petició i s’arxivarà la sol·licitud sense cap  
més tràmit.
 
Un cop avaluades les sol·licituds, l’expedient s’elevarà a la Junta de Govern Local  
per tal d’adoptar l’acord d’atorgament o denegació de l’ajut. 
 
Un cop aprovat per la Junta de Govern Local, es formularà la proposta de resolució  
provisional,  degudament  motivada,  es  notificarà  al  sol·licitant  i  es  donarà  un  
termini  de  deu  dies  per  a  presentar  al·legacions.  Si  en  aquest  termini  no  es  
presenta cap al·legació, es notificarà la resolució definitiva.
 
Una vegada s’hagi realitzat la comunicació de l’acord de concessió de subvenció,  
el beneficiari l’haurà d’acceptar en un termini màxim de 20 dies des de la data de  
notificació.  L’acceptació  es  realitzarà  a  través  de  la  presentació  de  l’imprès  
normalitzat o d’un escrit d’acceptació al Registre general de l’Ajuntament.
 
Els  beneficiaris  de  les  subvencions  atorgades  hauran  de  comunicar  qualsevol  
canvi que es produeixi en referència als requisits establerts en aquestes bases.
 
 
8.4. Resolució: 
La proposta de resolució definitiva haurà de contenir: 

- La  relació  de  sol·licitants  per  als  que  es  proposa  la  concessió  de  la  
subvenció. 

- La quantia específica de la subvenció. 
- Especificació de l’avaluació i els criteris seguits per efectuar-la

Aprovada la resolució, l’òrgan municipal competent resoldrà el procediment. 
 
El termini màxim de resolució i notificació és de tres mesos, a comptar des de la  
data de registre de la presentació de la sol·licitud.

Un  cop  transcorregut  aquest  termini  del  termini  sense  que  s’hagi  notificat  la  
resolució expressa s’entendrà desestimada per silenci administratiu, d’acord amb 
allò establert a l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i  
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als  
interessats  en un termini  màxim de 10 dies des de  la  data d’aprovació  de  la  
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
 
La resolució de la concessió de la subvenció posarà fi a la via administrativa.  
 
8.5. Acceptació de l’ajut
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió,  
hauran d’acceptar sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades  
en  la  concessió.  Aquesta  acceptació  haurà  de  fer-se  de  forma expressa  en el  
termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.
 
 
ARTICLE 9. Criteris per a l’assignació de les subvencions. 
 

 



 

Les subvencions  s’atorgaran a  aquells  sol·licitants  que compleixin  els  requisits  
establerts a l’article 2 d’aquestes bases, segons estricte ordre d’entrada de les  
sol·licituds  i,  fins  l’esgotament  del  crèdit  pressupostari  i  en  tot  cas  quan  es  
presentin en el termini previst en la convocatòria.
 
Els  sol·licitants  de  subvenció  que  compleixin  correctament  amb  els  tràmits,  
justificacions i obligacions que es preveuen en aquestes bases, podran obtenir fins  
al 50%  del pressupost protegible de l’actuació objecte de subvenció, amb una  
quantia màxima que serà la que es fixi a la convocatòria anual d’aquests ajuts. 
 
Tot això, per ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds i fins el límit del crèdit  
pressupostàriament  disponible  en la  partida pressupostària  per  al  finançament  
d’aquestes actuacions. En cas de coincidir les sol·licituds en el temps, el criteri  de 
selecció  que  prevaldrà  serà  aquella  actuació  que  presenti  un  pressupost  
d’execució més elevat.  
 
 
ARTICLE 10. Obligacions dels Beneficiaris
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les  
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment  
originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas  corresponguin  i  la  incoació  de  
l’expedient de reintegrament de la subvenció:
 

a) Complir  l'objectiu,  executar  el  projecte,  realitzar  l'activitat  o  adoptar  el  
comportament   que  fonamenta  la  concessió  de  la  subvenció.  Els/les  
preceptores  de  subvencions  concedides  per  l’Ajuntament,  s’obliguen  a  
executar les activitats subvencionades d’acord amb els principis de bona  
administració,  bona  fe  i  presumpció  de  legalitat,  així  com  a  la  seva  
justificació d’acord amb l’establert a les presenta bases.

b) Justificar  davant  l’òrgan  concedent  el  compliment  dels  requisits  i  
condicions,  així  com  la  realització  de  l'activitat  i  el  compliment  de  la  
finalitat que determinin la concessió o gaudir de la subvenció. 

c) Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  comprovació,  a  efectuar  per  l'òrgan  
concedent, així com  qualsevol altres de comprovació i control financer que  
puguin  realitzar  els  òrgans  de  control  competents,  tant  nacionals  com 
comunitaris, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exercici de  
les actuacions anteriors. 

d) Comunicar  a  l’òrgan  concedent  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajudes,  
ingressos  o recursos que financin les activitats subvencionades. 

e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba  
al corrent en  el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront  
de la Seguretat Social.

f) No  haver  reduït  sense motiu  justificat  la  plantilla  durant  els  sis  mesos  
anteriors a la data de formalització de la contractació laboral.

g) Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  la  resta  de  
documents degudament auditats,  en els  termes exigits  per la legislació  
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.   

h) Conservar  els  documents  justificatius  de  l'aplicació  dels  fons  rebuts,  
inclosos  els  documents  electrònics,  mentre  puguin  ser  objecte  de  les  
actuacions de comprovació i control. 

i) Donar  l'adequada  publicitat  de  caràcter  públic  del  finançament  de 
programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin  
objecte de subvenció. 

j) Si s’estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurà de  
procedir al reintegrament de la quantia rebuda. 

 



 

k) Els  promotors  de  les  obres/actuacions  hauran  de  permetre,  
obligatòriament,  l’accés  dels  tècnics  de  l’Ajuntament  al  local  on  es 
desenvolupa l’activitat,  per tal d’efectuar les inspeccions pertinents, amb  
la  finalitat  de  comprovar  les  obres  o  actuacions  que  s’estiguin  
desenvolupant. 

l) Acreditar  la  contractació  dels  llocs  de  treball  compromesos  i  el  
manteniment durant l’any d’aquests llocs de treball.

m) Mantenir com a mínim durant un any a partir del dia següent a la data de  
concessió  de  l’ajut,  l’activitat  econòmica  per  la  qual  s’ha  sol·licitat  la  
subvenció.

n) Complir la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
o) Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la  

qual s’ha sol·licitat aquesta subvenció.
 

L’incompliment de les obligacions establertes són causa de revocació de l’ajut, i  
s’haurà de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
 
 
ARTICLE  11.  Criteris  tècnics  de  les  actuacions  i  publicitat  de  les  subvencions 
concedides.  
 
No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en  
situació d’infracció urbanística i/o ordre d’execució. Qualsevol infracció en aquest  
sentit produirà pèrdua de l’ajut, fins i tot en el cas que ja s’hagués resolt el seu  
atorgament, amb independència de les actuacions sancionadores municipals que  
corresponguin. 
 
Les  subvencions  atorgades  a  l’empara  d’aquestes  bases  seran  objecte  de 
publicitat, prèvia autorització del beneficiari de la subvenció, amb indicació de la  
convocatòria,  l’aplicació  pressupostària,  el/la  beneficiari/ària,  la  quantitat  
concedida,  la  finalitat  de  la  subvenció,  els  diferents  projectes  o  programes  
subvencionats  i  els  participants  en  cada  projecte  o  programa  subvencionat,  
conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a  
través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
 
 
ARTICLE 12. Justificació i Cobrament 

Per  percebre  la  subvenció  serà  necessari  presentar  a  l’Ajuntament  la  
documentació següent:  
 

 Instància  subscrita  pel  beneficiari  dirigida  a  l’Alcalde,  sol·licitant  el  
pagament de la subvenció, indicant el nombre de compte bancari al  qual 
s’hagi d’efectuar la transferència.  

 Memòria i documentació gràfica de l’activitat realitzada. 
 Acreditació de totes les despeses efectuades mitjançant factures o altra  

documentació acreditativa de les despeses efectivament realitzades, des  
del dia 1 de novembre de l’any anterior fins el 31 d’octubre de l’any en  
curs. 

 Justificant del pagament de les factures aportades.  
 Còpies confrontades de les nòmines de treballadors. 
 Rebuts de lloguer o compra del local on s’ubiqui l’activitat. 

 
Pel  que  fa  a  la  documentació  acreditativa  de  la  corresponent  autorització  
municipal per exercir l’activitat, aquesta serà prèviament verificada pels serveis  

 



 

municipals  corresponents,  sense  necessitat  de  la  seva  justificació  per  part  de  
l’interessat. 
 
La documentació justificativa haurà de presentar-se en tot cas abans del 15 de  
desembre de l’any de la presentació de la sol·licitud.
 
L’aportació i comprovació de la documentació justificativa iniciarà la tramitació del  
pagament de la subvenció, que es realitzarà a través de la transferència bancària  
al compte corrent indicat per part del beneficiari de l’ajut.
 
La tramitació del pagament dels ajuts es realitzarà un cop justificada la subvenció  
per  part  de  la  persona física  o  jurídica  beneficiària  i  comprovada la  correcció  
d’aquesta justificació per part de l’Ajuntament de Cardona.
 
En el  cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o  
incomplets,  es  comunicarà  a  l’interessat/da  la  necessitat  de  subsanar  les  
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de cinc dies hàbils, a  
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es  
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb  
a  conseqüent  obligació  de  reintegrament  en cas  que s’hagués avançat  el  seu  
pagament.
 
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  la  documentació  justificativa  
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal  
que la presenti en un termini màxim improrrogable de cinc dies hàbils, a comptar  
des  de  l’endemà  que  sigui  notificat,  amb  l’advertiment  que  de  no  fer-ho  es  
procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament  
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

 
 

ARTICLE 13. El Reintegrament. Mesures de Garantia 
 

1. Quan  a  conseqüència  de  l’anul·lació,  revocació  o  de  la  revisió  de  la  
subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la  
perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés. 

2. Així  mateix,  també estarà  obligat  a  reintegrar,  el/la  beneficiari/ària  que  
hagi  percebut  la  subvenció  falsejant  les  condicions  exigides o  amagant  
aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o  
parcial  de  l’objectiu  de  l’activitat  o  del  projecte;  per  incompliment  de  
l’obligació  de  justificar  en  els  terminis  establerts;  per  resistència  o  
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els  
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3. Procedirà  el  reintegrament  per  part  dels/de  les  beneficiaris/àries  de  la  
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de  
demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en 
què s’acordi la procedència del reintegrament.

4. L’incompliment  de  l’article  10.m  suposarà  el  reintegrament  de  les  
quantitats percebudes.

5. L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions  
que  consideri  oportuns  a  fi  de  comprovar  la  veracitat  de  les  dades  
consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels  
requisits per a la percepció de l'ajuda.  El beneficiari tindrà l'obligació de 

 



 

col·laborar  en  la  dita  inspecció,  proporcionant  les  dades  requerides  i  
facilitant,  si  escau,  l'accés  a  dependències  amb  què  es  realitzen  les  
activitats. 

 
ARTICLE 14. Modificació de la Resolució
 
Concedida una subvenció, a sol·licitud de l’interessat podrà acordar-se per l'òrgan  
concedent la seva modificació, amb un informe previ de la Comissió tècnica de  
foment de l’emprenedoria, sempre que es compleixin els requisits següents:  
 

- Que les circumstàncies que justifiquin la modificació no depenguin de la  
voluntat del beneficiari.  

- Que les condicions, elements o circumstàncies que es van tenir en compte  
per  concedir  la  subvenció,  s'han  vist  modificats,  per  la  qual  cosa  és  
necessari procedir a una revisió de la subvenció concedida, inclòs que hi  
hagi  hagut  una  variació  en  el  pressupost  de  l’actuació  inicialment  
presentada.  

- Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres  
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que  
sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat  
subvencionada.

- Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de  
l’import exigit en aquestes bases.

 
ARTICLE 15. Compatibilitat de les Subvencions 
 
La  concessió  d'aquestes  ajudes  serà  compatible  amb qualsevol  altre  tipus  de  
subvenció o ajuda.
 
En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en  
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost  
de l'activitat subvencionada. 
 
El  beneficiari  tindrà l'obligació  de comunicar  a  l’òrgan concedent  la  petició i/o  
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la  
sol·licitud.
 

ARTICLE 16.      Infraccions i sancions
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la  
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions  
de l’Ajuntament.
 
 
ARTICLE 17. Règim de recursos
 
Contra els actes d’atorgament o denegació de les subvencions d’aquestes bases  
que exhaureixin la via administrativa es podrà interposar recurs de reposició en el  
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o recurs contenciós  
administratiu en el termini de dos mesos des d’aquesta mateixa data.
 
 
ARTICLE 18. Règim jurídic supletori

 



 

 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei  
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, 
de  21  de  juliol  pel  qual  s’aprova  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  la  
Ordenança General  de  Subvencions  de  l’Ajuntament,  les  Bases  d'Execució  del  
Pressupost General  per al  present exercici,  la Llei  39/2015, d11 d’octubre, del  
Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant. 
 

DISPOSICIÓ FINAL

Les presents bases entraran en vigor a partir del termini de quinze dies, segons el  
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
comptats des de l’endemà de la publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA  
PROVÍNCIA.”
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents 
Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS.
 
Quart.-  Determinar que  un  cop  transcorregut  l’esmentat  termini 
d’informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, 
l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu. 
 

 

EXPEDIENT 1174/2018. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL  DE  SOLSONA  I  CARDONA  FINS  A  L’APROVACIÓ  DE  LA 
PROGRAMACIÓ 2019-2028

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona va començar a 
funcionar el desembre de 2014 amb una planificació a quatre anys vista 
provinent  de  la  selecció  de  projectes  continguts  a  la  planificació 
estratègica  de  Cardona  i  el  Pla  director  de  promoció  econòmica  de 
Cardona.
 
Per acord del Ple de la corporació de data 1 de març de 2018 es va aprovar 
el document “Pacte de Territori per al Desenvolupament local entre Solsona 
i  Cardona”,  consensuat  entre  els  ajuntaments  de  Solsona  i  Cardona, 
l’Associació  d’Empresaris  de  Cardona  i  l’Associació  d’Empresaris  del 
Solsonès. 
 
En l’acord segon d’aquest pacte s’acorda impulsar un procés per tal de 
renovar l’estratègia territorial i definir els projectes a desenvolupar en el 
 període 2019-2028 sota els principis de participació i concertació

 
Durant l’any 2018 i primer semestre de 2019 està previst que s’elabori la 

 



 

nova programació per aquests deu anys que identifiqui els projectes de 
desenvolupament  local  que  ha  de  portar  a  terme  l’Agència  de 
Desenvolupament  Local  de  Solsona  i  Cardona,  basant-se  en  allò  que 
estipulen els plans estratègics de Solsona i Cardona.
 
A la reunió del comitè de direcció del Pacte de territori de 15 de juny de 
2018 es va acordar identificar els projectes prioritaris que haurien de tenir 
continuïtat  durant  el  període  de  programació  2019-2028  i  prorrogar  la 
vigència  de  l’actual  programació  fins  a  l’aprovació  de  la  programació 
2019-2028. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica, Ocupació, 
Comerç  i  Turisme,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
 
 
ACORDS

Primer.- Prorrogar el pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament Local 
de Solsona i Cardona, fins a l’aprovació de la programació 2019-2028, en el 
marc  del  Pacte  de  territori  per  al  desenvolupament  local  de  Solsona  i 
Cardona.
 
Els projectes a continuar, amb les modificacions que s’escaiguin, són:
 

 Projecte 1.1.1 Projecte per a l’impuls de la cooperació i la innovació 
com a valor clau del desenvolupament social i  econòmic. 

 Projecte 1.1.2 Accions pedagògiques de foment de les competències 
lingüístiques. 

 Projecte 1.2.1 Creació i funcionament de la borsa de treball, el servei 
d’orientació  laboral  i  afavoriment  del  contacte  entre  persones  i 
empreses. 

 Projecte 1.2.2 Formació en competències clau. 

 Projecte 1.3.1 Pla de manteniment i millora de l’espai públic. 

 Projecte 2.1.1 Desenvolupament i suport als sectors estratègics 

 Projecte 2.2.1 Previsió estratègica de sòl industrial i millora de les  
infraestructures.

 Projecte 2.2.2 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat als 
polígons industrials.

 Projecte 2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del 
territori.

 



 

 Projecte 2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses.

 Projecte2.3.3 Foment de la innovació, l’emprenedoria, la cooperació 
interempresarial i la intraemprenedoria.

 Projecte 3.2.1 Disseny, promoció i impuls del turisme basat en els 
recursos endògens.

 Projecte 3.3.3 Posicionament dels productes turístics del territori  als 
webs, xarxes i publicitat. 

 Projecte  3.4.1  Pla  de  foment  del  producte  local  i  artesanal  al  
comerç. 

 Projecte  3.4.3  Dinamització  dels  eixos  comercials  de  Solsona  i 
 Cardona. 

 Projecte 3.4.4 Formació als agents comercial i turística. 

 Projecte  4.1.1  Sensibilització  i  promoció  de  l’organisme  de 
cooperació  supramunicipal  en  desenvolupament   local 
Cardona-Solsona .

 Projecte  4.1.2  Disseny,  organització  i  posta  en  funcionament  de 
l'organisme  de  cooperació  Solsona-Cardona  en  desenvolupament 
local. 

 Projecte 4.1.3 Formació de l'equip humà. 

 Projecte 4.1.4 Impuls i seguiment dels Plans estratègics municipals i 
del Pla d’acció conjunt. 

 Projecte  4.2.1  Foment  de  la  cooperació  entre  administracions  
públiques.

 Projecte 4.2.2 Foment de la cooperació pública-privada. 
 
 
Els projecte que s’està portant a terme i que no estava inclòs al pla de 
treball quan es va aprovar la programació 2014-2018 següent:
 

 Projecte 3.2.3. Organització de Fires i campanyes comercials 
 
 
Els projectes que no es reprogramen perquè han finalitzat, perdut prioritat 
o bé han estat assignats a un altre centre de responsabilitat i per tant ja no 
el desenvolupa l’Agència:
 

 Projecte 1.1.3 Establiment i seguiment de l’índex de qualitat de 

 



 

vida 

 Projecte 1.3.2 Millora de l’accés a l’habitatge 

 Projecte 2.2.3 Desplegament de la fibra òptica i  millora de la  
connectivitat als polígons 

 Projecte 3.1.1 Creació d'oferta turística 

 Projecte 3.2.2 Organització d'esdeveniments específics 

 Projecte 3.3.1 Creació d'una central de reserves i venda online 

 Projecte 3.3.2 Apadrinament de l'oferta turística 

 Projecte 3.4.2 Dinamització turística del comerç 

Segon.- Comunicar els  anteriors  acords  a  l’Ajuntament  de  Solsona, 
l’Associació  d’Empresaris  de  Cardona  i  l’Associació  d’Empresaris  pel 
Solsonès.
 

 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0093 AL 
NÚM. 0153 I DEL NÚM. 0155 AL NÚM. 0157 DE 2018

Es dóna compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 0093 al núm. 0153 i del 
núm.  155  al  núm.  157de  2018,  dictats  per  l'Alcaldia-Presidència:  Art. 
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

 

DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L'ALCALDIA  NÚM.  154/2018 
D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 154/2018 d’aprovació de la 
liquidació del pressupost 2017.

 

DONAR  COMPTE  DE  L'INFORME  D'INTERVENCIÓ  "SEGUIMIENTO 
2017 PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA".

 



 

Es  dóna  compte  de  l'informe  d'intervenció  "Seguimiento  2017  Plan  de 
Reducción de Deuda".

 
  

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No hi ha assumptes

 

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 Secretària-Interventora, Sra. Brígida Manau i Vila, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de AJUNTAMENT DE CARDONA
	2018-07-04T11:02:38+0200
	Cardona
	CPISR-1 Brígida Manau Vila
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de AJUNTAMENT DE CARDONA
	2018-07-04T16:49:58+0200
	Cardona
	TCAT P AIDA MOLNER PEJOAN - DNI 39387244C
	Ho accepto




