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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 6 DE MARÇ DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 6
de març de 2014, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Es fa constar que el Regidor Sr. Francesc Villegas Martínez, s’incorpora al Ple
quan es comença de debatre el punt de l’ordre del dia: “3.2.- Dictamen de
l’Alcaldia-Presidència relatiu a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració local.”
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del
dia 2 de gener de 2014.Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 2 de gener de 2014,
s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació dels tretze
que la composen.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 204 al 208
de 2013 i de núm. 1 al núm. 24 de 2014, dictats per l’AlcaldiaPresidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia núms.
204 al 208 de 2013 i de núm. 1 al núm. 24 de 2014, dictats per l’AlcaldiaPresidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de
Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la dissolució del
Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, integrat per
l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i
l’Ajuntament de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El mes de gener de 2010 es va crear el Consorci del Solsonès i Cardona per al
Medi Ambient, integrat per l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Cardona, amb la finalitat, entre d’altres, de dur a
terme la planificació, reglamentació i prestació del servei de recollida selectiva
de la fracció orgànica dels residus municipals.
El dia 7 de juliol de 2010 aquest consorci es va constituir formalment, seguint el
procediment i normativa establerts als articles 57 i següents de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 150.1 i 191 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i els articles 312 i 313 del Decret 179/1985, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
L’Assemblea General del Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient,
en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2013, previs informes de
secretaria, intervenció i de funcionament tècnic del Consorci, va acordar la
dissolució d’aquesta entitat, la qual haurà de comptar amb la ratificació de les
entitats membres
La data de dissolució del Consorci es va fixar a 31 de desembre de 2013 i les
entitats membres d’aquesta entitat, el Consell Comarcal del Solsonès,
l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Cardona van convenir de gestionar el
servei, en endavant, a través de convenis de col·laboració, d’acord amb la
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proposta de conveni que es va presentar en la mateixa Assemblea General del
Consorci de 20 de desembre de 2013.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci del Solsonès i Cardona
per al Medi Ambient, integrat per l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal
del Solsonès i l’Ajuntament de Cardona, adoptat en l’Assemblea General de
l’entitat celebrada el dia 20 de desembre de 2013 i en el qual es va establir com a
data de dissolució el 31 de desembre de 2013.
Segon.- Aprovar la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona amb
l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès en la prestació,
gestió, coordinació i finançament del servei consistent en la recollida selectiva
de la FORM, així com també la seva posterior gestió i transport a la planta de
tractament, donant continuïtat al servei amb les mateixes condicions que les
existents en l’actualitat, i facultant a l’alcalde perquè adopti els acords
pertinents en aquest sentit.
Tercer.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Solsona, al Consell
Comarcal del Solsonès, a l’empresa Jaume Oró, SL i al Consorci per a la Gestió
dels Residus Urbans de l’Urgell als efectes oportuns.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que en el present Ple es ratifica l’acord que
en el seu dia es va aprovar en sessió plenària extraordinària del Consorci de
Cardona i el Solsonès pel Medi Ambient de dissolució d’aquest consorci. Aquest
tema, com els regidors saben, va ser plantejat per part de l’Ajuntament de
Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès que en aquest moment ostentaven la
presidència i la secretaria de l’entitat, davant les restriccions normatives que fa
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i el
mateix desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. Aquesta normativa comporta els mateixos controls econòmics per als
consorcis que per a qualsevol altre entitat local i suposa una forta càrrega per
consorcis que, com el nostre, només realitzava una funció especifica com és la
gestió de la FORM. Sembla evident la voluntat de l’Administració de l’Estat de
limitar les entitats dependents de les administracions locals i fomentar-ne la
dissolució. D’altra banda, tant des del Consell Comarcal del Solsonès com des de
l’Ajuntament de Solsona també es va posar de manifest la dificultat de que
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qualsevol de les administracions participants pogués assumir, amb càrrec al seu
pressupost integrat, les pèrdues, els guanys, el compliment de les obligacions de
pagament i l’estructura del Consorci.
L’alcalde diu que tot i aquestes circumstàncies considera que el Consorci podia
haver continuat existint, tal i com va exposar en l’assemblea de l’entitat, però
evidentment davant els informes de Secretària i Intervenció i dels tècnics de
Medi Ambient de les tres administracions i veient totes les obligacions que
comportava mantenir el consorci, es va optar per la seva dissolució, però
continuant-ne l’activitat per mitjà d’un conveni de col·laboració.
El servei es continuarà prestant igual, però amb la cobertura del nou conveni
subscrit i aprovat i no de l’estructura del consorci.
Malgrat això l’Ajuntament de Cardona, com ja era voluntat els darrers anys, vol
continuar aquesta col·laboració positiva amb Solsona. Per tant s’està treballant
amb la idea de poder fer una proposta conjunta i proposar-la al conjunt de
grups, per fer extensiu el treball i la col·laboració entre ambdues ciutats en
l’àmbit de la promoció econòmica i el turisme. Els dos ajuntaments i territoris
tenen moltes coses en comú i amb una cooperació conjunta i la summa
d’esforços som més forts que no pas treballant de forma individual. Avui
s’oficialitza aquesta dissolució, que es considera lamentable, però que s’ha
hagut de fer atenent a totes les consideracions de caràcter pràctic i als darrers
canvis normatius. De fet l’Ajuntament de Cardona ja ha dissolt recentment les
dues societats inactives que tenia, la Societat de Gestió de les Colònies Arquers i
Manuela i Sal Roja de Cardona, SL. I l’Ajuntament de Solsona també ha liquidat
recentment el Patronat de Música.
Desprès parlarem de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, que va en contra de l’autonomia local i sobretot de consorcis que, com el
de Cardona i el Solsonès, no presentava pèrdues econòmiques. Però, malgrat
això, la dificultat de pagament sobretot d’un dels seus ens integrants, en tant
que els consell comarcals tenen més dificultats de finançament en no recaptar
impostos de forma directa i més problemes per poder fer efectius els pagaments,
ha fet complicat poder mantenir el consorci.
La realitat és aquesta, com s’ha discutit, de manera que avui el que es va és
ratificar la dissolució per part del Ple de l’Ajuntament de Cardona com ja ho han
fet els òrgans plenaris del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Ajuntament de
Solsona.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista explicant que
el seu grup entén perfectament la problemàtica que porta a aquesta situació i
que el Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient està en dissolució
com també ha succeït en el cas d’altres consorcis que han anat desapareixent.
Consideren que aquest consorci va néixer amb l’objectiu de mancomunar
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serveis i anar creixent, de manera que assumís no tan sols la competència en la
recollida de la matèria orgànica sinó també en d’altres aspectes. I vol plantejar
dues preguntes.
La primera, si la resta de propostes que hi havia a l’hora de mancomunar serveis
com la col·laboració en matèria de nuclis zoològics s’han quedat en no res o es
buscarà una altre via i aquesta via serà subscriure convenis específics sobre la
resta de temes en els quals es vulgui col·laborar. La segona, és que en el conveni
s’especifica que hi haurà un tècnic i un representant designats per l’Ajuntament
de Cardona per fer el seguiment de la col·laboració i els agradaria saber qui
seran els designats.
L’Alcalde contesta que el representant polític i el tècnic serien, respectivament,
la Regidora de Medi Ambient i la Verònica Ramírez, tècnica encarregada de la
Unitat de Medi Ambient.
Pel que fa a la primera de les qüestions plantejades, el Sr. Estruch respon que a
part del tema de la recollida de la fracció orgànica, també hi ha altres temes en
els quals avui en dia ja s’està col·laborant, com és en matèria de turisme o la
col·laboració en la venda mútua d’entrades dels respectius centres històrics.
Per altra banda els municipis d’Olius, Solsona i Cardona hem subscrit un
conveni de col·laboració i a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona
estem treballant en el projecte de dinamització dels respectius polígons
industrials, un projecte que ha nascut amb molt d’entusiasme, i en el qual
finalment s’ha inclòs Olius perquè els polígons industrials territorials del
Solsonès són els de Olius i Solsona.
Aquest projecte s’està iniciant ara i l’està desenvolupant la Unió de Polígons
Industrials de Catalunya, i vol donar resposta a moltes inquietuds del nostre
sector empresarial, sobretot esbrinar les possibilitats que té el nostre territori de
créixer, les seves mancances i veure quin és el camí a seguir per aconseguir
millorar la competitivitat empresarial.
A part els ajuntaments de Solsona i Cardona miren la millor eina per crear i
treballar conjuntament en matèria de promoció econòmica, en tant que
ambdues administracions som conscients que hi ha una afinitat territorial
important, que defensem matèries bastant semblants, cadascú des de la seva
perspectiva, i que la dinamització de Cardona passa per la dinamització de
Solsona i a la inversa. Per això s’ha creat una comissió de treball amb l’alcalde i
el regidor de Promoció Econòmica de Solsona, i per part de Cardona amb el
regidor Josep Tristany i el mateix alcalde com a interlocutors, que està
treballant profundament per definir com articular una política de promoció
econòmica conjunta. En alguna d’aquestes reunions, per recomanació del SOC,
també hi han participat les associacions d’empresaris d’ambdues ciutats, que
també estan treballant conjuntament. Per tan si els ajuntaments i les
associacions d’empresaris de Solsona i Cardona treballen conjuntament, es
podran fer coses mes fonamentades i fermes per tal de poder dinamitzar
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l’economia i el teixit empresarial del territori i millorar la promoció econòmica
d’ambdós municipis.
En aquesta mateixa direcció també hi ha el Pla estratègic de Cardona, de
manera que espera que en breu es pugui consensuar amb tots els regidors
l’estratègia general de promoció de Cardona i la fórmula concreta de cooperació
amb Solsona per ser més eficients, crear riquesa, reduir l’atur i sumar esforços.
Es tracta de compartir estratègies i coneixements perquè segurament serem
molt més eficients si els recursos dels dos municipis van de la mà, perquè per
posar un exemple les nostres poblacions potser no requereixen dos tècnics de
comerç, d’indústria, d’inserció laboral, etc. sinó que amb un que doni servei a
les dues poblacions i estigui ben format n’hi ha prou. Per això en breu es
plantejarà una proposta concreta per discutir en els respectius ajuntaments
El Sr. Casas intervé dient que l’alcalde s’ha estès molt més del que ell havia
demanat i que el què voldria que li contestés concretament és si a partir d’ara tot
es formalitzarà amb convenis o bé es dotarà Cardona i Solsona d’un òrgan o ens
supramunicipal.
L’Alcalde contesta que es farà el que sigui jurídicament més correcte. A nivell
polític no veurien cap problema perquè l’Ajuntament de Cardona i el de Solsona
poguessin crear una Agència de Desenvolupament Local però amb tota
possibilitat la normativa no aconsellarà aquesta via sinó el subscriure un
conveni que doni cobertura a la col·laboració. De totes maneres considera que
no és tant important com s’articuli aquesta cooperació sinó que veritablement es
porti a terme i que entre tots es decideixi quines són les actuacions a
desenvolupar i les estructures més útils per fer-ho. S’actuarà via conveni però la
idea es buscar un paraigües molt més estable, molt més institucional, que
respongui a l’actual assessorament que està facilitant el SOC, que també
considera que seria bo que aquesta col·laboració pogués perdurar amb
independència de qui ocupi el govern municipal. Però contestant concretament
a la pregunta l’equip de govern considera que, de moment, en l’actualitat es
podran resoldre els temes de col·laboració via convenis.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de convergència i Unió exposa
que, tal i com ha exposat en altres ocasions, lamenta la dissolució del Consorci
perquè quan el seu grup estava al govern el van crear amb tota la il·lusió i amb el
desig que fos un Consorci que obrís una col·laboració més àmplia. Van
considerar que aquesta entitat era una eina que permetia treballar de forma
conjunta entre els municipis en diferents temes sense haver de donar un pas
nou cada vegada i subscriure un conveni en cada ocasió. Però entenen les
limitacions normatives que porten a la dissolució i, de fet, en el següent punt de
l’ordre del dia ja es parlarà de fins a quin punt es respecta l’autonomia local, de
manera que el seu grup ratificarà l’acord, no perquè els agradi, sinó perquè
entenen que es la solució a una situació que ha vingut imposada.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

En aquest moment s’incorpora al Ple, el Regidor Sr. Francesc Villegas Martínez.
3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la formalització del
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la
qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme
especulatiu i afavoridor d’interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures i d’equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de
la dependència, de l’envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes
i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal
espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els
principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa
per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una
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retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme
torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial
raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i
també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de
proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de
l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de
règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament,
vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de
proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat
una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa
del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor
preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l’enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia
local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
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d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions
afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75
bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consell d’Estat, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri de Hisenda i
les
Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
Tercer.- Facultar i encomanar a l’alcalde la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es
requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm.
1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i
representació de l’Ajuntament de Cardona, de forma solidària i indistinta
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27
de desembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, seguint-lo per tots els
seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.”
Intervencions:
L’alcalde manifesta que es tracta d’un dictamen diferent dels que s’acostumen a
portar al Ple, també en defensa de l’autonomia local, perquè en aquest cas no es
presenta com en altres ocasions una moció en contra d’una llei, sinó que
l’ajuntament va més enllà i, seguint el mandat del Govern de la Generalitat, del
Consell de Governs Locals, dels Sindicats i les Associacions municipalistes es
proposa personar-se i presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta
llei. Un recurs que es planteja conjuntament amb altres ajuntaments, amb el
Govern de la Generalitat i les Diputacions, contra LRSAL.
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No estem parlant d’una llei menor sinó d’una de les lleis més agressives contra
l’autonomia local i l’autogovern de Catalunya. Estem parlant d’una llei que va en
contra d’Europa i que anul·la el principi de proximitat als ciutadans, quelcom
que permet ser més eficient. La Carta europea ens diu que els serveis han de
tendir a ser més pròxims a la gent, i la institució més propera a la ciutadania és
l’ajuntament. Per això l’equip de govern hi està totalment en contra, i també
perquè fa una retallada brutal de moltes competències clau pels municipis, com
són els serveis socials, la sanitat, l’atenció a les persones, l’atenció a les dones,
l’educació, etc. Totes aquestes retallades competencials limiten greument
l’autonomia local. En trenta anys de democràcia no s’ha produït mai un atac
tant important contra l’autonomia local. Es tracta d’una llei, que ja està en vigor
i que no permet ni assegurar la continuïtat ni el finançament de les escoles
bressol, les escoles de música, l’escola d’adults, les polítiques actives d’inserció
laboral, la promoció econòmica... això és el que promou la llei, per tan estem
davant d’una situació gravíssima, perquè les competències que ara té el
municipi, les haurà d’assumir majoritàriament la Diputació o, en menor
mesura, la Generalitat.
Si normalment a l’Ajuntament ja li costa prestar els serveis i arribar amb els
terminis que toca per ser suficientment eficients en molts temes per la càrrega
de feina, costa d’imaginar-se com es donarà un servei correcte als ciutadans si
tot ha de passar per aquestes administracions més grans, que d’altra banda ja
s’han pronunciat en el sentit de no poder assumir el que comporta aquest nou
marc normatiu.
D’acord amb això l’escenari futur planteja molts interrogants: què suposarà,
deixar desatesos els aturats, els infants, els nostres adults? Estem parlant d’un
tema molt greu,
que creiem mereix interposar l’esmentat recurs
d’inconstitucionalitat.
Perquè siguem conscients de tots els efectes d’aquesta llei si s’ha d’aplicar
totalment s’haurà de tancar l’ambulatori de la Coromina o el de Montmajor, no
es podrà crear una agència o una estructura de promoció econòmica amb
Solsona, tampoc permet plantejar-se desenvolupar polítiques de promoció
econòmica a un nivell estrictament municipal... Es tracta d’una llei agressiva
que atempta contra els drets dels ciutadans i els treballadors i treballadores
públics, en tant que si cal apostar per oferir menys serveis a nivell local també
comportarà que s’hagi de comptar amb menys funcionaris i empleats públics.
En definitiva i en opinió de l’equip de govern val la pena presentar-hi batalla,
ser molt ferms en la defensa de l’autonomia local i, en conseqüència, defensar
aquest dictamen.
Tenen clar que es continuaran prestant els serveis de competència municipal i
que es seguirà reivindicant el que s’ha reclamat i aconseguit durant els últims
trenta-cinc anys perquè consideren que es una llei injusta i que no solventa el
problema del finançament de l’administració local. Actualment l’Ajuntament
presta un trenta-cinc per cent de competències que no li són pròpies, i el que cal
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demanar és el finançament necessari i suficient per poder continuar prestant els
serveis.
Per tant es tracta d’una situació gravíssima que es pot accentuar durant el
decurs de l’any quan vagin sortint reials decrets en desplegament d’aquesta llei
que vagin obligant a implementar les diferents mesures. A l’ajuntament, com a
la resta d’administracions, ja ens han donat alegries amb els diferents controls
econòmics que estan implantant, amb el corresponent esforç per part de la
Intervenció municipal. És una llei que atenta contra l’autonomia local, contra
els ciutadans, contra els serveis públics i pensen que tant la Generalitat, el
Consell de Govern Locals, els sindicats i les associacions municipalistes han fet
molt bé presentant aquest recurs i demanant als ajuntaments que també ens
personem en aquest recurs d’inconstitucionalitat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dient que
dóna ple suport a les paraules de l’alcalde i al conjunt d’arguments que ja
queden perfectament expressats en el cós del dictamen. El PSC és un grup
municipalista, i consideren que aquesta llei constitueix un atac ferotge que
suposa retrocedir quaranta anys enrere.
Per tant coincideixen en opinar que cal ser ferms, que cal defensar l’autonomia
local i que s’ha de dur a Europa o on faci falta per tal d’intentar evitar que el
govern central se’n surti amb la seva.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió diu
que en el moment de crisi que estem vivint la població civil ens està dient que
cal que hi hagi un canvi en els sistemes polítics, a nivell de relació entre les
administracions, i demanen més transparència. Això voldria dir aproximar la
gestió a la gent, fer-la més propera, i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local va en la direcció contrària i es planteja en aquest moment,
de forma ràpida i com si fos d’urgència, quan el que es demana és un canvi ràpid
del sistema polític, que està en una situació de crisi total.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.
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3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió al
reconeixement a la tasca meritòria del Club de Patinatge Artístic del
Foment Cardoní i a la seva contribució a l’esport català recolzant la
seva candidatura a la concessió de la distinció de la Creu de Sant
Jordi 2014.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Associació Foment Cardoní de Cardona ha iniciat una campanya d’adhesió a
la candidatura del Club de Patinatge Artístic del Foment Cardoní per optar a la
concessió de la Creu de Sant Jordi 2014.
El Club de Patinatge del Foment Cardoní és una de les entitat més rellevants de
l’esport de Cardona. En els seus cinquanta anys d’activitat ha assolit mèrits
rellevants en l’àmbit esportiu, promovent la pràctica del patinatge artístic,
ajudant i formant els joves patinadors de Cardona i transmetent-los valors tant
importants com el treball en equip, la cooperació i l’esperit de superació.
Donada la trajectòria de l’entitat i la seva aposta per l’excel·lència, que ha fet que
els patinadors de l’entitat hagin assolit importants èxits nacionals i
internacionals, representant Cardona arreu del territori, es considera adient
donar el màxim de recolzament a l’entitat en la concessió de la Creu de Sant
Jordi 2014.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se al reconeixement a la tasca meritòria del Club de
Patinatge Artístic del Foment Cardoní i a la seva contribució a l’esport català
recolzant la seva candidatura a la concessió de la distinció de la Creu de Sant
Jordi 2014.
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Generalitat de Catalunya i a
l’Associació Foment Cardoní.”

Intervencions:
L’alcalde diu que el dictamen es planteja per manifestar el suport de
l’ajuntament a una campanya que ja es va iniciar fa mesos per part del Foment
Cardoní, juntament amb d’altres persones de Cardona, per reconèixer la
trajectòria de la seva Secció de patinatge i que se li atorgui la Creu de Sant Jordi.
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L’ajuntament ja ha fet un reconeixement a l’entitat aquest mateix any i, per tant,
s’han expressat els acreditats mèrits i el recorregut d’aquesta entitat, que ha
estat clau en la vida social de Cardona. Creu que és un reconeixement que
s’hauria de fer extensiu per part del país i com a alcalde ja va adreçar una carta
al Conseller demanant-li que s’atorgués aquesta distinció. Falta l’acord del
plenari i això és el que es planteja en la present sessió. També cal dir que la
candidatura ha obtingut moltes signatures de la gent de Cardona, de manera
que més de quaranta entitats s’hi han adherit, així com personalitats cardonines
i no cardonines, que han volgut donar suport a aquesta iniciativa, entre les quals
destacar les Federacions Espanyola i Catalana de Patinatge.
Per tant creu que seria un acte de justícia que se’ls atorgués la Creu de Sant
Jordi i considera que com Ajuntament cal fer aquest pas formal per fer explícit
el suport, tot i que l’entitat ja saben que el tenen perquè així els hi ha expressat
en nom de tots els regidors.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista i comenta que
al seu grup li sembla perfecte atorgar aquest suport i aprovar-ho en el Ple, de
manera que esperen que la candidatura tiri endavant i puguin aconseguir la
Creu de Sant Jordi.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
expressa, en nom del seu grup, que consideren que es tracta d’una distinció molt
merescuda, per tant hi donen tot el seu suport.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.4.1.1.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona del quart trimestre de 2013 tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de
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les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La Secretària que subscriu dóna compte de l’informe de l’execució del
pressupost del pressupost de l’Ajuntament de Cardona del quart trimestre de
2013 tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment
de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner, per a que expliqui l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona del quart trimestre de 2013.
La Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Molner explica que tal i com els
regidors coneixen, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
es va publicar el procediment, el contingut i freqüència de les obligacions de
remissió d’informació econòmica i financera per part de les corporacions locals
en la corresponent Ordre. L’encarregat de subministrar aquesta informació per
part de l’ajuntament és la Intervenció i, tal i com s’estableix en l’article 16
d’aquesta Ordre, les Administracions locals hauran de presentar un resum de
l’estat d’execució del pressupost, que determini si es compleix o no la regla de la
despesa. Per part de la Intervenció de l’Ajuntament s’ha donat compliment a la
referida obligació del subministrament d’informació de l’execució del
pressupost a data 31 de desembre de 2013, d’acord amb el detall que s’ha posat a
coneixement dels membres de la Corporació.
La dada a destacar és que els números reflecteixen que a 31 de desembre de
2013 es compleix la regla de la despesa i, per tant, l’Ajuntament està realitzant
una correcte execució pressupostària.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals no
intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.
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5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.5.1.- Moció contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual
i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar
la reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i
reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció
voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa
a l’exercici d’aquest dret.
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions
que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte
als drets de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat
lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió
plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i
responsable, i amb l’empara de la llei.
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la
protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un
ampli consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la
cambra, així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la
bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els
referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que
assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal
Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del Partit Popular representaria un
extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en
la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient,
responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del
Partit Popular, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de
l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents
prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del Partit Popular ens
situa trenta anys enrere en els drets de les dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que
elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze
setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos
de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les dones del
dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de
malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia
justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
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És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de
les dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei,
que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix
mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei
anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), ja que restringint el dret a l’avortament augmentarà el nombre
d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà
la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del Govern central,
d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua
d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets .
Aquesta nova normativa del govern del Partit Popular ha provocat un enorme
rebuig social de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre
entorn europeu. També són moltes les crítiques que han aparegut tant de
professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de
moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, CiU i PSC proposen al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei
Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva.
Segon.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al
Ministeri de Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; i al president de l’Associació Catalana de Municipis.”

L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner, per a que expliqui la moció.
Pren la paraula la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Molner i exposa que
la reforma de la Llei de l’avortament del Govern de l’Estat retalla els drets
sexuals i reproductius amb un projecte de contrareforma que fa un viatge al
passat, i que suposa una regressió normativa de més de trenta anys. La llei, fins
ara, prioritzava el reconeixement de drets sexuals i reproductius consagrant els
períodes de lliure elecció, el dret a decidir dels joves menors d’edat, les garanties
d’accés a la prestació pública de la interrupció, l’accés a l’anticoncepció,
l’objecció de consciència dels professionals, la formació dels professionals en la
interrupció de l’embaràs, l’educació afectivo-sexual, i la salut sexual i
reproductiva. En canvi, aquesta reforma es ultra restrictiva, i està basada en la
no elecció de la dona, la tutela i els impediments per avortar.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista que opina que
en el cós de la moció ja queda molt clara la situació i els arguments en contra de
la llei, de manera que no hi ha cap mena de dubte que suposa un important pas
enrere en el dret de les dones. D’altra banda, i donat que té el torn de paraula,
aprofita per recordar que el dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i
que s’ha promogut un manifest que el seu grup considera que és molt adient en
aquest tema.
El manifest diu el següent:
“La reforma de la llei de l’avortament, proposada pel ministre Gallardón, és el
major retrocés en matèria de drets i llibertats que ha patit el país durant la
democràcia, i ens torna 30 anys enrere.
Mai, ni en països europeus amb governs de caire conservador, s’ha plantejat
posar en qüestió el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i la seva
maternitat. La llei aprovada el 2010 pel darrer govern socialista és una llei
consensuada amb professionals sanitaris, amb juristas i amb entitats que
treballen en temes d’igualtat.
La proposta de reforma que planteja ara el govern del PP no respon a cap
demanda de la societat; vol únicament contentar una part de l’electorat de la
dreta, plantejant un problema on no n’hi havia cap. Aquesta reforma tornarà
a dividir les dones entre les que podran pagar les despeses per avortar
legalment i amb garanties sanitàries viatjant a un altre país europeu i les
dones sense recursos econòmics, abocades a l’avortament clandestí, a la
desprotecció jurídica i a posar en risc la seva salut i la seva vida.
Si aquesta reforma tira endavant, serà pràcticament impossible avortar
legalment. El 90% de les dones quedarà fora dels estrictes supòsits que
planteja la reforma. En el 10% de casos que quedarien coberts per la llei, les
dones estarien sotmeses a tota una cursa d’obstacles, d’informes i justificacions
mèdiques que allargarien el procès de manera que el farien inviable.
Com garantirem el compliment de les recomanacions de l’Organització
Mundial de la Salut? Per a què serviran les proves de diagnòstic prenatal? En
què quedarà l’educació sexual i reproductiva? Com farem prevenció
d’embarassos adolescents? Com garantirem el dret de les dones a decidir sobre
la seva pròpia maternitat? Com garantirme la seguretat jurídica dels i les
professionals sanitaris?
Mentrestant, creix el nombre de dones que han estat assassinades víctimes de
la violència de gènere, tot i que això sembla no preocupar un govern que es
declara “defensor de la vida i dels drets de les dones” però que retalla els fons
destinats a fer prevenció i campanyes de sensibilització.
Els i les socialistes continuarem lluitant per la llibertat i els drets de les dones. I
continuarem reclamant el compromís de tota la societat perquè els drets de les
dones, tots, inclòs el dret a decidir sobre la maternitat, no es retallin. Les dones
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som motor de la societat, però els postres drets no poden ser moneda de canvi
perquè una minoria intenti imposar la seva moral a la majoria.
Ni un pas enrere en els drets de les dones!”
El Sr. Alcalde dóna les gràcies al portaveu socialista i diu que el manifest
quedarà recollit en l’acta i dóna la paraula al grup de CiU.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
comenta que les persones que són presents al Ple i que tenen una certa edat
recordaran el que s’ha treballat, també en l’àmbit sanitari, davant situacions
realment dramàtiques de dones que, per circumstàncies diferents, havien
d’interrompre el seu embaràs. Dones que havien de buscar algú que els pagués
el viatge per passar la frontera, que venien a la consulta i que no tenien diners ni
recursos per poder-se plantejar una interrupció de l’embaràs. Esgarrifa pensar
que això pugui tornar a passar quan és evident que no hi ha cap dona que
desitgi interrompre un embaràs. Sí que és veritat que les polítiques de prevenció
no s’han mostrat prou efectives i que no han permès solucionar el tema i
segueixen havent-hi embarassos no desitjats. En els casos de malformacions
fetals obligar a una dona a portar en el seu ventre un ésser malformat que,
probablement, no tindrà una vida fàcil ni un destí clar a la vida és una cosa
terrible, que no es pot imposar a cap mare. Per tant el seu grup subscriu les
opinions de la resta de portaveus i està a favor de la moció i en contra de la llei.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.L’Alcalde diu que hi ha un assumpte sobrevingut i que caldria incloure’l en els
punts de l’ordre del dia del ple, que és la Moció presentada pels grups
municipals d’ERC i CIU de suport a la Campanya de recollida de signatures
“Signa un vot per la Independència”.
La Presidència sotmet a votació, la procedència d’incorporar a l’ordre del dia
Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC i CIU “Suport a la
Campanya de recollida de signatures ‘Signa un vot per la Independència’, que
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s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal
de CIU (5) i 2 en contra del Grup Municipal del PSC.
A continuació dóna la paraula a la secretària per llegir la moció:
“MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU i ERC DE
L’AJUNTAMENT DE CARDONA DE SUPORT A LA CAMPANYA DE
RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA
INDEPENDÈNCIA’
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del
10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació
de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament,
l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de
convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions
del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a
decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell
Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta
institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres
mans perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha
reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina
justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva
celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa
institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius
fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta
demanda popular.

20

A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar
el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats
per les seves signatures.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC i CiU proposen al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
1.
Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa
un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014.
2.

Cedir algun espai municipal per facilitar la recollida de signatures.

3.
Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
4.
Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la
Independència (c. Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat.”

Intervencions:
L’alcalde explica que aquesta moció l’ha promoguda l’Associació de Municipis
per la Independència i l’Assemblea Nacional Catalana a les quals,
respectivament, l’ajuntament de Cardona hi està adherida o li dóna suport. És
una moció en la qual senzillament s’emplaça la gent a signar.
L’Ajuntament de Cardona el que defensa, per sobre de tot, és la democràcia i el
fet de votar és el que es manifesta en aquest Ple i aquesta proposta, de manera
que cadascú pugui votar el que vulgui, ja sigui “si” o “no”, el que es consideri
oportú. Aquesta es la posició, si més no, de l’equip de govern i entén que també
del grup municipal que dóna el seu suport a aquesta moció.
Però també es cert que no tenim totes les garanties de poder votar i, per tant, no
s’assegura poder atendre la voluntat majoritària que es poder-se expressar a les
urnes. El dret de petició és un dret reconegut en l’ordenament jurídic
internacional i en el nostre ordenament jurídic i considera que és una eina
important a tenir en compte i que si no es deixa expressar la llibertat i la
voluntat del poble, es limita la democràcia. Per tant, el que fem com institucions
democràtiques és donar suport a aquestes iniciatives que es consideren
majoritàries i que en cap cas tenen cap altre afany que deixar expressar la gent,
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amb respecte a totes les idees i voluntats. Cal tenir en compte les opinions de
tota la gent de Cardona, igual de respectables tant si signen com si no, si volten
sí o voten no. El que es defensa és poder votar i a això no s’hi hauria de negar
ningú, fos del color que fos.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dient que des
del seu grup municipal són molt sensibles a aquest tema. Pel que fa al dret a
decidir ho comparteixen, de la mateixa manera que estan d’acord en les darreres
paraules expressades per l’alcalde, de respecte a totes les posicions. Però els
sembla que l’equip de govern, precisament, i en funció del que ha expressat amb
la seva intervenció, s’està equivocant de moció. Perquè la moció que es planteja
aprovar, si no ho han llegit erròniament, no parla del dret a votar i decidir sinó
que es refereix de forma clara a votar per la independència. I des del seu grup
municipal creuen que això es un tema de partit i troben una mica gruixut que ho
hagin portat al Ple en forma de moció.
L’alcalde contesta que el seu grup municipal entén que és una moció totalment
normal, en la que s’està expressant que aquella gent que considera que la millor
opció pel nostre país ha de ser la independència, com defensa l’equip de govern,
ho pugui manifestar, tal i com també ho ha manifestat la majoria de forces
d’aquest Ple. Però que la gent que considera que la millor opció per Catalunya és
una altra de diferent, també ho pugui fer. De manera que el plantejament de
tenir una eina que, d’acord amb l’ordenament jurídic, promogui la recollida de
signatures per a poder votar no es considera res greu, tot al contrari, en tant que
és el que passa als països democràtics. És democràcia poder recollir aquestes
signatures i el seu grup no ho contempla com a un acte partidista, sinó com un
procés que encapçala el President de la Generalitat, i al qual dóna suport una
àmplia majoria del país, gairebé dos terços del Parlament, i pel qual hi ha un
pacte nacional pel dret a decidir en que hi participen més de mil cinc-centes
entitats.

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
expressa que considera que és una moció que recull una inquietud ciutadana,
perquè que hi ha molta gent al nostre país que té ganes de recollir unes
signatures que van en una direcció de recolzar la decisió lliure respecte del futur
de Catalunya. El seu grup hi vol donar suport per tal de permetre que la gent es
pugui expressar, i tenint en compte que naturalment ningú està obligat a signar,
sinó que només ho farà qui ho cregui convenient, sense cap coacció.
També vol dir que amb les mocions que s’han presentat anteriorment, tant de
defensa del règim local com en contra del projecte de la Llei d’avortament, com
en d’altres coses que estan passant a nivell de país, tot fa pensar que per l’estat
espanyol es fa impensable donar el tomb que volem que faci la societat i que la
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ciutadania també reclama. I que esperen que si un dia els catalans podem ser
independents, en aquest país més petit desitgen que siguem capaços de fer canvi
de rumb. Per tant pel seu grup la moció suposa deixar expressar la gent i, si així
ho desitja, que pugui signi afirmativament o que ho faci negativament. És un
suport perquè la gent pugui recollir signatures.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 en contra del
Grup Municipal del PSC.

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, planteja els
següents precs i preguntes:

1. El primer tema ja s’havia parlat en anteriors ocasions i són les queixes dels
veïns de la Pietat i del Raval de Sant Joan per l’excés de velocitat que es
produeix en les respectives vies d’accés. A la Pietat ho desconeix, però al
Raval sap que hi havia un projecte per tal de reordenar-ne la circulació. El
seu grup no sap si aquest projecte ha avançat o no i si es volen prendre
mesures en el tema per tal d’intentar regular la velocitat en aquests punts.
Contesta el Regidor Sr. Tristany dient que la proposta de reordenació que
comenta no hi es contempla. En referència al tema de la velocitat al carrer
Pietat i al Raval s’està intentant prendre les mesures necessàries per tal de
poder millorar la situació. El que s’està intentant és que hi hagi més
presència policial en aquests punts encara que, malauradament, no hi poden
ser tot el dia. El que sí que hi ha és una acció destinada a solventar-ho, no
només en aquestes vies sinó també en algun altre punt.
El Sr. Casas comenta que potser seria bo posar alguna senyalització o
impediment al terra per disminuir la velocitat. L’alcalde respon que al carrer
de la Pietat ja hi són i al Raval es podria estudiar. La setmana passada va
tenir una reunió amb la nova Associació de Veïns que va fer esment d’aquest
tema i des de l’ajuntament se’ls va emplaçar a que recollissin la opinió dels
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veïns del barri al respecte. No estaria malament que des de l’Associació de
Veïns, amb el suport de l’Ajuntament, promoguessin una consulta o votació
entre els veïns per copsar si estan contents de com està el trànsit del Raval,
sobretot perquè es molt difícil fer una actuació així, en la qual no es
compten amb totes les garanties i que tampoc està avalada ni pels Serveis
Tècnics ni per la Policia Municipal.
Sobre la taula no tenim cap proposta concreta, però si hi ha una
reivindicació popular per reduir la velocitat creuen que es interessant poder
posar algun tipus d’impediment de velocitat, tot i que a la última legislatura
es va intentar i hi van haver problemes.
Al Sr. Casas li sembla be que se’n parli i es busquin les solucions adequades,
però creu que s’hi ha de posar remei perquè la velocitat de pujar no és tant
elevada, però la de baixada sí i això pot ser perillós.
2. Continua el Sr. Casas dient que no ha volgut intervenir abans quan s’ha
donat compte dels decrets, però que ni havia un relatiu a la sol·licitud d’un
informe pericial per la finca de Cal Sort, respecte del qual vol demanar en
quin punt està i si es voldrà promoure la compra de la finca, en tant que això
suposaria una despesa important.
Contesta l’alcalde dient que aquest informe acaba d’arribar i que des dels
Serveis Tècnics no l’han pogut estudiar en profunditat. S’han fet i caldrà
seguir fent reunions amb la propietat per tal de fer possible el projecte de la
zona esportiva Cardona, perquè la casa de Cal Sort no ara, sinó en qualsevol
projecte que es vulgui fer a la zona, també pel que respecta a la millora de la
mobilitat, és una casa afectada.
Per això, d’acord amb la propietat, es va encarregar una valoració del preu de
la finca a un pèrit independent i aquest acaba d’entregar el seu anàlisi. La
intenció de l’Ajuntament de Cardona es portar a terme el projecte Cardona
integral i, per tant, fer-se amb aquest terreny i comprar la casa sense haver
d’expropiar per agilitzar aquest procés, que com els regidors saben és llarg.
El camp de futbol es vol començar aquest any però és un terreny que també
s’afecta en el projecte de rotonda que és projecta i pel qual ja s’ha arribat a
un acord amb la Diputació, que en aquests moments ja està redactant el
corresponent projecte executiu.
El Sr. Casas pregunta si la casa la compraria l’Ajuntament i el Sr. Estruch
contesta afirmativament, dient que aquesta és la seva intenció i proposta.
El Sr. Casas demana que després d’estudiar l’informe els hi facin arribar.
3. El Sr. Casas planteja una altra qüestió, relativa a un tema recent en el qual
els agradaria posar-se al dia. I és que sembla que ha sortit una normativa del
Tribunal Constitucional que determina que les Juntes de Govern siguin
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públiques. Una normativa que a Manresa ja tenen en compte i estan
aplicant.
La Secretària contesta dient que ella no té coneixement d’aquesta normativa
per la qual pregunta el portaveu socialista, de manera que no té constància
que s’hagi aprovat cap nova normativa específica que determini que les
juntes de Govern hagin de ser públiques.
L’Alcalde diu que ho consultaran i el Sr. Tristany diu que el regidor socialista
potser apunta a una notícia publicada al Regió 7 en la qual es deia que a la
Junta de Govern de Manresa hi assistien els regidors de la oposició.
La Secretària intervé no té constància d’altres novetats en aquest tema ni que
s’hagi modificat la normativa de règim local aplicable a les sessions de les
juntes de govern local, tot i que sí ha succeït suposa que en tindrà
constància, perquè són modificacions que solen comunicar a les entitats
locals, donada la seva afectació.
Són qüestions que es poden fixar a través del corresponent reglament
orgànic municipal que fixa el funcionament del règim de sessions del plenari
i la resta dels òrgans de participació, però l’ajuntament de Cardona ja
preveu, en aquesta darrera legislatura i tot i no disposar de ROM, que els
regidors de a oposició puguin assistir a les juntes de govern.
4. El portaveu socialista vol plantejar una qüestió, que considera d’estètica, i és
que quan es va fer la obra del mur dels Collassos s’hi va col·locar una xapa.
Ell mateix va demanar què era la xapa i li van contestar que per temes
paisatgístics era millor amb xapa que amb altres materials, i vol preguntar si
quedarà definitivament així o es modificarà.
L’alcalde contesta que en aquest moment la xapa de que parla ja està
pintada i ha quedat camuflada. A ell personalment no li agrada, però la
solució a aplicar no respon a gustos sinó a una qüestió pràctica i respon a
que hi havia un problemàtica important, des de feia temps, amb els veïns de
la zona, i s’ha aplicat una mesura provisional per evitar el despreniment de
les pedres que es produïa en aquest indret. Per això es va considerar que les
millors opcions eren la instal·lació de xarxa o xapa i finalment es va optar
per aquesta segona alternativa.
La tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme diu que amb el color que s’ha
pintat queda integrada i no suposa l’impacte visual al qual es referia el Sr.
Casas.
5. Continua el Sr. Casas per fer referència a una última qüestió en tant que en
el passat Ple municipal van parlar sobre la problemàtica existent amb el Parc
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de Bombers de Cardona, i voldria saber les darreres novetats al respecte
d’aquest tema.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora Maite Barrera en tant que tots
dos van assistir a una reunió amb el Director Territorial d’Interior celebrada
a l’ajuntament de Cardona i que va comptar amb la presència del Cap de
Bombers.
La Sra. Barrera comenta que a la reunió mantinguda es va fer explícit que
l’Ajuntament de Cardona està en contra dels tancaments del Parc de
Bombers que s’havien succeït durant el mes de desembre. I el que van
comentar els representants de la Generalitat és que, en principi, el Parc no
perilla de tancament i que estan en procés d’arribar a acord amb els
sindicats. Ara com ara, tal i con ho tenen establert, les hores en que falta un
bomber les cobreixen voluntàriament amb les hores extres d’altres bombers,
i el que ha passat és que com que no hi havia un acord amb la representació
sindical, els bombers no volien cobrir aquestes hores voluntàriament, tot i
que les cobrarien. Per això estan negociant i arribant a alguns acords per
mirar de solucionar aquest problema, de manera que van dir que en breu
preveien arribar a signar el corresponent acord i que esperaven que la
situació no es tornés a repetir.
També se’ls va plantejar la inquietud de l’ajuntament pel fet de no cobrir el
parc de Cardona i no desplaçar al parc bombers d’altres llocs. La seva
resposta és que sempre miren de no tancar cap parc, encara que s’hagi de
passar amb el mínim indispensable a cada parc. Però tenen estipulat, per
exemple, que al Parc de Bombers Cardona hi hagin d’haver tres bombers i
que per qüestions de seguretat amb menys de tres no es pugui obrir el parc.
Al de Manresa, per exemple, han de ser sis bombers mínim. De manera que
en ocasions es tanquen parcs de bombers perquè els efectius es desplacen
per cobrir altres parcs.
També van assegurar que Cardona sempre ha està coberta i que no deixen
cap parc del territori descobert, que ho tenen establert i calculat, tot i que
com ha dit la regidora estan vetllant perquè es resolgui definitivament el
tema. I que el Parc de Bombers de Cardona no ha perillat en cap moment ni
perilla en un futur.
El Sr. Casas diu que això és important i que els bombers són un cós
d’emergència de manera que si han d’atendre un servei no és el mateix que
s’hagin de desplaçar de Cardona que ho hagin de fer de Calaf o Manresa.
La Sra. Barrera contesta que sempre miren d’atendre les emergències amb el
Parc que estigui obert i sigui més proper. Per exemple, a Cardona hi va haver
un incident el dia 25 de desembre, en tant que es va encendre una xemeneia,
i es va cobrir des de Solsona. Sempre procuren que Solsona estigui obert si
Cardona està tancat i mai tancaran dos parcs propers al mateix temps.
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Pel Grup Municipal de CIU:
-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, planteja els
següents precs i preguntes:
1. La Sra. Farràs demana com està el tema de la provisió d’un tècnic/tècnica
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
L’Alcalde respon que en els dos primers mesos de l’any les responsabilitats i
funcions en matèria de promoció econòmica les han assumit les dues
persones contractades en el marc dels plans de ocupació. Des de
l’ajuntament se n’està molt content, perquè la feina va sortint i fins i tot
d’altres temes que se’ls hi han assignat. Es va dir que en el primer trimestre
de l’any s’intentaria cobrir la plaça de tècnic/a de promoció econòmica i,
malgrat aquesta intenció, hem trobat més oportú realitzar una reflexió
prèvia respecte a les convocatòries a realitzar per part d’aquest ajuntament
en tant que, mentrestant, s’ha publicat el resultat del concurs unitari de
secretaris i interventors d’habilitació nacional i s’està igualment pendent de
com es resol aquest tema.
Així, pot ser que les circumstàncies facin que s’hagi d’incorporar un
Secretari-Interventor d’habilitació nacional i que, en conseqüència, s’hagi de
dotar aquesta plaça, en tant que actualment la plantilla preveu un salari
mínim per aquesta plaça funcionarial.
A part l’actual Secretària-Interventora accidental està embarassada i, per
tant, també haurem de preveure com cobrir la seva baixa de maternitat.
La Sra. Farràs comenta que agrairan que els vagin informant d’aquest tema,
que consideren important.
El Sr. Alcalde diu que és un tema que no està resolt, donat els canvis que ha
anunciat, però que s’està treballant i estudiant.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-tres hores quaranta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta
que, com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

