
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/7 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària
Motiu: «convocatòria sessió extraordinària del Ple pel 
dia 20 de juliol de 2018»

Data 17 de juliol de 2018 

Durada Des de les 13:00 fins a les 14:00 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 1260/2018. DICTAMEN RELATIU A L' APROVACIÓ INICIAL 
DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE CARDONA.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

L’Ajuntament  de  Cardona  vol  fomentar  al  màxim  la  participació  de  la 
ciutadania en els afers públics. És en aquest sentit, que s’ha elaborat la 
proposta  de  Reglament  de  Participació  Ciutadana  de  Cardona,  que  es 
sotmet a consideració del Ple, per tal d’establir els mecanismes per tal de 
promoure aquesta participació.

L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és competència del 
Ple de la Corporació, amb caràcter indelegable, tal i  com s’estableix als 
articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.

El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  exigeix  la  seva 
aprovació  inicial,  la  submissió  a  informació  pública,  la  concessió 
d’audiència  als  interessats  i  l’aprovació  definitiva  amb  la  publicació 
posterior  del  text  íntegre.  En  no  tractar-se  d’ordenances  fiscals  ni 
urbanístiques  ni  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  aquest  reglament 
només requereix l’aprovació per majoria simple, en aplicació de l’article 47 
de la Llei reguladora de bases de règim local.

D’acord amb l’article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de 
Catalunya, les ordenances s’entendran aprovades definitivament si no es 
presenta  cap  reclamació  ni  al·legació  durant  la  informació  pública  i 
audiència als interessats.

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.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 
Cardona.
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del 
reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que es pugui examinar 
l’expedient i s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant 
anunci  publicat  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  al  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “Regió 7” i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 

 



 

electrònica d'aquest Ajuntament [http://cardona.eadministracio.cat].
El  termini  d’informació pública  començarà a comptar  des del  dia  de la 
publicació de l’anunci al BOPB.
 
Tercer.- Disposar que, de no presentar-se reclamacions o suggeriments 
en l'esmentat termini  d’informació pública i  audiència als interessats, el 
reglament que s’aprova inicialment es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat d'acord exprés pel Ple, i  es procedirà directament a la 
seva publicació íntegre.

 

EXPEDIENT 1250/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A LA CORRECCIÓ DEL 
LÍMIT NORD DE LA ZONA D'EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS AMB EL 
PG. MN. JOAN RIBA.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 
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 la  modificació plantejada no 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.
 
Que la modificació puntual del POUM ha de ser sotmesa a consideració de 
l’ aprovació inicial del Ple d’aquest Ajuntament.
 
Vist l’informe, de data 12 de juliol de 2018, dels Serveis Tècnics Municipals 
el qual avala la modificació proposada.
 
A l’empara del que disposen els articles 85, 96, 97, 98, 99 i 103 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 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  la següent modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Cardona que ha estat redactada per l’Arquitecta 
Judit Fàbrega Freixes:
 

 La Modificació puntual del POUM per la correcció del límit nord de la 
zona d’equipaments assistencials  amb el  Passeig  de Mossèn Joan 
Riba. 

 
Segon.- Sotmetre aquesta  modificació  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,  a  un  diari  de 
premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal o supramunicipal, 
al 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’estimin 
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.-  Acordar  la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències de 
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. 
 
Cinquè  .-  En  el  cas  que  no  es  plantegin  al·legacions  i  els  informes 
sectorials  siguin  favorables,  la  present  modificació  s’ha  d’aprovar 
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. 

 

EXPEDIENT 1488/2017. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L'ÀMBIT DEL PMU-06 
FOLCH-MADOZ.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 
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 per tal de reconèixer la realitat existent.
 

 



 

L’objecte de la present Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal  del  municipi  de  Cardona,  és  modificar  l’àmbit  i  paràmetres 
establerts  a  la  fitxa  de  referència  amb  l’objecte  de  facilitar  el  seu 
desenvolupament. 
 
Al no haver transcorregut els 5 anys de vigència del POUM, s´ha demanat 
l’informe de la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central per 
poder tramitar la modificació en “L’àmbit  de PMU-06 FOLCH – MADOZ”. 
D’acord amb l’article 99.2.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret 
legislatiu 1/1010, de 3 d’agost modificat per la Llei 3/2012.
 
La present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal compleix  
en contingut  del l'article 12 de les normes urbanístiques del POUM.
 
Atenent  a  l’article  97.1  Justificació  de  la  modificació  de  les  figures  del 
planejament  urbanístic  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  1/2010, 
modificat per la Llei 3/2012, la present proposta de modificació puntual del 
POUM, justifica la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents.
 
Que la modificació puntual del POUM ha de ser sotmesa a consideració de 
l’aprovació inicial del Ple d’aquest Ajuntament.
 
Vist l’informe, de data 12 de juliol de 2018, dels Serveis Tècnics Municipals 
el qual avala la modificació proposada.
 
A l’empara del que disposen els articles 85, 96, 97, 98, 99 i 103 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 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  la següent modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Cardona que ha estat redactada per l’Arquitecte 
Pasqual Mas Boldu: 
 

 Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística de Cardona en 
l’àmbit del PMU-06 Folch – Madoz. 

 
Segon.- Sotmetre aquesta  modificació  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,  a  un  diari  de 
premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal o supramunicipal, 
al 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’estimin 
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  .-  En el cas que no es plantegin al·legacions i els informes sectorials 
siguin favorables, la present modificació s’ha d’aprovar 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. 

 

EXPEDIENT  1251/2018.  DICTAMENT  RELATIU  A  L'APROVACIÓ 
INICIAL DEL PLA ESPECIAL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA 
DE LA TERCERA EDAT SANT JAUME.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 
Vista la proposta del  Pla Especial  per l’ampliació de la residència de la 
tercera edat Sant Jaume,  elaborat per l’arquitecta Judit Fàbrega Freixes.
 
La redacció d’aquest Pla especial té per finalitat donar compliment al que 
estableix  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Cardona  aprovat 
definitivament per la CTUCC en data 18 de desembre de 2014, amb text 
refós  aprovat  per  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  la  Catalunya 
Central el 23 de gener de 2015 i publicat al DOGC el 21 de maig de 2015, 
en base als articles 18 i 76, i   a l’empara del que disposen la legislació 
urbanística vigent: 
 

 Els articles 67.1.g, 68, 69, 78, 85 i següents del Text Refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

 Els articles 23, 55, 92 a 94, 100, 109 i següents del Reglament de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol (en tot allò que no s'oposi al que disposa el Text Refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost). 

 L’article 53.1.s del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 Els  articles  22.2.c)  i  47.2.ll)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
L’objectiu del Pla Especial és definir les condicions d’edificació dels solars 
delimitats pel Passeig de Mossèn Joan Riba, el Passatge de la Torre de les 
Hores  i  la  Plaça  de  Compte  i  Viladomat,  definit  per  la  (clau  Esa 
Equipaments Sanitaris Assistencials) i on actualment s’hi troben edificats el 
Centre d’Atenció Primària (CAP) i la Residència per a la Tercera Edat Sant 

 



 

Jaume,  i  establir  les  característiques  d’ordenació,  alçada  reguladora, 
ocupació,  edificabilitat,...  per  la  necessitat  actual  d’ampliació  d’aquest 
últim equipament.
 
L’arquitecte  municipal  ha  emès  informe  en  data  13  de  juliol  de  2018 
informant favorablement el Pla Especial per l’ampliació de la residència de 
la tercera edat Sant Jaume.

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

ACORDS  :
 
Primer.-  Aprovar inicialment  el  Pla  Especial  per  l’ampliació  de  la 
residència de la tercera edat Sant Jaume, elaborat per l’arquitecta Judit 
Fàbrega Freixes, en els termes que consten a l’expedient.

 
Segon.-   Obrir un període d’informació pública durant  un termini  d’un 
mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari Regió 7 i al tauler 
d’anuncis i la pàgina web municipal. El termini d’un mes comptarà des de 
la darrera publicació obligatòria d’acord amb l’article 23 del Reglament de 
la  Llei  d’Urbanisme i  l’article  85 del  Text  Refós de la  Llei  d’Urbanisme. 
Durant  aquest  període  l’expedient  restarà  a  disposició  de  qualsevol 
persona que el vulgui examinar per tal de presentar les al·legacions que es 
considerin convenients.
 
Tercer.- Sol·licitar després de l’aprovació inicial  del  P.E.  de referència  
l’informe del  mateix  a la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme,  d’acord amb 
l’article 87.1 del TRLU.
 
Quart.-  Sol·licitar, simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  els 
informes  als  organismes  afectats  per  raó  de  les  seves  competències 
sectorials, els quals els hauran d’emetre en el termini d’un mes llevat que 
una disposició n’autoritzi  un termini més llarg d’acord amb l’establert a 
l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, dels que cal 
destacar:
 

- Direcció  General  del  Patrimoni  Cultural:  Avaluar  la  possible 
afectació sobre el patrimoni.

- Secretaria General de Benestar Social de la Generalitat.
- Institut Català de Salut de la Generalitat.

Cinquè  .- La present aprovació del Pla especial i catàleg comporta dins de 
la  totalitat  de  l’àmbit  objecte  d’aquest  expedient  la  suspensió  de  la 
tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències que 
contradiguin o no compleixin amb la totalitat dels paràmetres tant de la 
normativa  vigent  com  de  la  proposada  en  aquest  pla  a  l’empara  de 
l’establert a l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 102 del 

 



 

Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 
Sisè  .- En el cas que no es plantegin al·legacions i els informes sectorials 
siguin favorables, la present modificació s’ha d’aprovar 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.
 

 

EXPEDIENT  2070/2017.  DICTAMEN  RELATIU  A  L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE MODIFICACIONS VÀRIES DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CARDONA EN SÒL URBÀ

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 4 de gener de 2018, va  
aprovar  inicialment  el  projecte  de  les  modificacions  puntuals  del  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona següents:

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

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

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

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

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

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

- 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.

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

En data 29 de març de 2018 es va rebre escrit dels Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Catalunya Central, en relació 
a l’informe ambiental sol·licitat a la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental a la Catalunya Central. En aquest escrit ens comunicaven que el 
projecte de les modificacions puntuals del POUM aprovades inicialment en 
data 4 de gener de 2018inclou modificacions en sòl urbà i modificacions en 
sòl no urbanitzable i que les modificacions en sol no urbanitzable haurien 
d'haver  estat  sotmeses  al  tràmit  d'avaluació  ambiental  estratègica 
simplificada  en  fase  d’avanç  de  pla,  i  comptar  amb  la  resolució  sobre 
l‘informe ambiental estratègic abans de l’aprovació inicial.

 



 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada en data 3 de maig de 
2018, va aprovar dividir el projecte de les modificacions puntuals del POUM 
aprovades  inicialment  en dos  documents  independents,  per  separar  les 
modificacions puntuals en sòl urbà i les modificacions puntuals en sòl no 
urbanitzable.  També  va  acordar  ratificar  i  continuar  la  tramitació  del 
procediment  iniciat  per  a  les  modificacions puntuals  en sòl  urbà,  al  no 
existir modificació en el contingut i sols varia la seva enumeració.

Donat  que  les  modificacions  puntuals  del  POUM en  sòl  urbà  han  estat 
sotmeses al tràmit d’informació pública, tal i com s’acredita en l’expedient, 
i no s’han plantejat al·legacions ni reclamacions.

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.- Aprovar provisionalment les següents modificacions en sòl urbà 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, d’acord amb la nova 
enumeració i document resultant:
 

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 
del Nucli Antic de Cardona. 

5. 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. 

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

  
Segon.- Sotmetre aquestes modificacions vàries en el sòl urbà del Pla 
d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Cardona  a  la  seva  aprovació 
definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central.
  
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-president  per  la  signatura dels  documents 
necessaris per a donar compliment als punts precedents.

 

EXPEDIENT  1202/2018.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  SOL·LICITUD 
D'ALTA  DEL  SERVEI  DE  TRANSPARÈNCIA  DEL  CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER DONAR COMPLIMENT 

 



 

A LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació  pública  i  bon  govern,  obliga  als  ens  locals,  a  garantir  la 
transparència  de  la  informació  pública,  per  mitjà  d’un  sistema  integral 
d’informació i  coneixement en format electrònic.  Concretament, aquesta 
norma  obliga  als  ens  locals  a  facilitar  a  la  ciutadania  tota  una  sèrie 
d’informació  relativa  a  la  seva  actuació  (informació  institucional  i 
organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància 
jurídica,  programació  i  planificació,  contractació  pública,  activitat 
subvencional). Aquesta informació l’ha de facilitar a través del Portal de 
Transparència de Catalunya, però també pot fer-ho a través dels portals de 
transparència propis de l’ens.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Cardona  en  compliment  de  la  Llei  de 
Transparència, ha de comptar amb un portal de transparència propi el qual 
ha d’integrar-se dins de la seu electrònica municipal.

Ates que l’ajuntament ja compta amb una seu electrònica i  que es vol 
adherir  al  servei  de  transparència  del  Consoci  Administració  Oberta  de 
Catalunya.

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió 
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  Sol·licitar l'alta  del  Servei  de  Transparència  del  Consorci 
Administració  oberta  de  Catalunya,  per  donar  compliment  a  la  Llei  de 
Transparència.
 
Segon.- Nomenar a la Sra. Brígida Manau Vila, Secretària-Interventora 
accidental d'aquest ajuntament, responsable del portal de transparència 
als efectes oportuns.

 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 
 

C) 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 14,00 hores, de la qual 
cosa  com  a  Secretària-Interventora  accidental,  Sra.  Brígida  Manau  Vila, 
certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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