
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/8 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 26 de juliol de 2018 

Durada Des de les 17:30 fins a les 18:00 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 NO

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Joan Hernández Moscoso: «vacances»

 
 

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  1327/2018.  L’ACCEPTACIÓ  DE  LA  RENUNCIA 
PRESENTADA  AL  CÀRRÈC  DE  REGIDOR  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
CARDONA PEL SR. ALFONS ROMERO IDIGORA, REGIDOR DEL GRUP 
MUNICIPAL D’ERC

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

 
Vista la instància presentada pel regidor Sr. Alfons Romero Idígora en data 
23 de juliol  de 2018, per  la  que posa de manifest  la  seva voluntat  de 
renunciar  al  càrrec  de  regidor  de  l’Ajuntament  de  Cardona  per  motius 
personals.
 
Vist que el següent integrant de la candidatura electoral presentada per 
Esquerra  Republicana  de  Catalunya  –  Acord  Municipal  (ERC-AM)  a  les 
passades eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015, és el Sr. 
Gerard Andreu Hernández, el qual, mitjançant escrit de data 25 de juliol de 
2018,  ha  presentat  la  seva  renúncia  a  ser  proposat  com a  regidor  en 
substitució del Sr. Romero, per motius personals, i ha comparegut davant 
la Secretària de l’Ajuntament per formalitzar aquesta renúncia.
 
Vist  que la següent integrant d’aquesta candidatura electoral  és la Sra. 
Lourdes Bartés Oliver, la qual també ha presentat escrit de renúncia a ser 
proposada regidora en substitució del Sr. Romero, per motius personals, i 
ha comparegut davant la Secretària de l’Ajuntament per formalitzar la seva 
renúncia.
 
Vist que la següent integrant de la candidatura és la Sra. Anna Maria Sala 
Villaró.
 
A l’empara del que disposa la Llei  Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General.
 
Vist l’article 52 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.
 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents

 ACORDS:
 
Primer.- Donar-se per assabentats de la renúncia del càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de Cardona presentada pel Sr. Alfons Romero Idígora.
 
Segon.- Donar-se per assabentats de les renúncies del Sr. Gerard Andreu 
Hernández i de la Sra. Lourdes Bartés Oliver, per motius personals, a ser 
proposats com a regidor/a en substitució del  Sr.  Romero,  i  en tant  que 
següents integrants de la candidatura electoral presentada per Esquerra 

 



 

Republicana  de  Catalunya  –  Acord  Municipal  (ERC-AM)  a  les  passades 
eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015.
 
Tercer.-  Sol·licitar a  la  Junta  Electoral  Central,  que  nomeni  com  a  
regidora en substitució del Sr. Alfons Romero Idígora, a la Sra. Anna Maria 
Sala  Villaró,  de  la  candidatura  electoral  presentada  per  Esquerra 
Republicana  de  Catalunya  –  Acord  Municipal  (ERC-AM)  a  les  passades 
eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015.
 
Quart.- Donar trasllat del present acord, al Sr. Alfons Romero Idígora, al 
Sr.  Gerard Andreu Hernández, a la Sra.  Lourdes Bartés Oliver,  a la Sra. 
Anna Maria Sala Villaró i a la Junta Electoral Central.
 

 

EXPEDIENT  1328/2018.  MOCIÓ  RELATIVA  A  L'HOMENATGE  ALS 
CARDONINS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i 
record per a les persones que han sigut víctimes de guerres o persecucions 
diverses per raons ètniques, religioses o de qualsevol tipus. Alhora, i més 
enllà del record necessari, crear espais de memòria és imprescindible per 
fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les 
generacions més joves.
 
Concretament,  es  proposa  instal·lar  plaques  o  llambordes  de  memòria, 
també  anomenats  stolpersteine.  Els  stolpersteine  són  llambordes 
quadrades de 10 cm x 10 cm, fetes de formigó i cobertes d’una fulla de 
llautó,  on es graven les  dades de cada persona i  que es col·loquen al 
paviment  de  davant  dels  edificis  o  llocs  on  les  víctimes  van  viure  o 
treballar  lliurement  abans  de  ser  empresonades  i  deportades.  Cada 
llamborda és única i es realitza de manera especial a mà, com a gest de 
respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada 
dels nazis. El seu objectiu és aturar al vianant i fer-lo pensar en la persona 
empresonada, desapareguda, assassinada, torturada. Hi ha un llambordí 
únic per a cada persona, i així molts cops podem trobar tres, quatre o més 
llambordins  junts,  corresponents  als  membres  d’una  mateixa  família 
assassinats pel feixisme.
 
Des  de  l’inici  del  projecte,  el  1993,  s’han  col·locat  més  de  50.000 
llambordes a diversos països d’Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països 
Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega, etc. La primera 
instal·lació a Catalunya es va fer el 2015, a Navàs. Actualment també hi és 
a ciutats com Girona, Igualada, Manresa o Sabadell. Pensem que la lluita 
per mantenir la memòria de les víctimes del nazisme ha de continuar en el 
temps  i  que  aquest  memorial  és  una  bona  manera  de  recordar  els 
cardonins que en van ser víctimes.

 



 

Fins  a  dia  d’avui,  la  recerca  iniciada  per  l’Ajuntament  de  Cardona  que 
dirigeix l’historiador surienc Jordi  Algué,  ha permès localitzar el nom de 
tres cardonins que van passar pels camps nazis, dos d’ells assassinats.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament de Cardona
  

ACORDA
 
Primer.-  Iniciar els  tràmits  i  el  procés  necessari  per  instal·lar  plaques 
stolpersteine per dignificar la memòria de tots els cardonins que van patir 
l’holocaust  en  els  camps  de  concentració  i  extermini  del  règim 
nacionalsocialista. 
 
Segon.- Adoptar les mesures pressupostàries adequades per poder fer 
possible la instal·lació del memorial a Cardona en els llocs més convenients 
segons la recerca de l’historiador Jordi Algué. 
 
Tercer.-  Contactar amb  el  Memorial  Democràtic  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i  amb el  projecte Stolpersteine per  fer possible la instal·lació 
(https://www.stolpersteine-berlin.de). 
 
Quart.- Acordar la data de l’execució de la instal·lació coincidint amb la 
commemoració del 27 de gener del 2019 o en dates anteriors.

 
 

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 18 hores, de la qual cosa 
com a Secretaria-Interventora accidental, Sra. Brígida Manau i Vila, certifico.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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