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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE MARÇ DE 2016
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 3
de març de 2016, 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. AIDA MOLNER I PEJOAN
Sr. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusa la seva absència per motius de treball, el regidor
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació,
Oscar Campos Planes.

Sr.

Abans d’iniciar el Ple, l’Alcalde posar de manifest que es presenta una moció
conjunta que fa referència al 8 de març, dia internacional dels drets de les
dones.
Per tal de que aquesta moció pugui ser pressa en consideració del Ple, s’ha
d’aprovar la urgència.
L’Alcalde passa a votació la urgència del punt sobrevingut quedant aquesta
aprovada per unanimitat i s’inclou a l’ordre del dia com a punt núm. 5.1.

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:
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1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
Ple
extraordinari del dia 23 de desembre de 2015 i Ple ordinari del dia 21
de gener de 2016.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari del dia 23 de
desembre de 2015 i Ple ordinari del dia 21 de gener de 2016, s’aproven per
unanimitat dels 10 membres presents dels 11 que composen la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 286 al 297
de 2015, i del núm. 1 al 37 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència:
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.
286 al 297 de 2015, i del núm. 1 al 37 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència:
Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

Intervencions:
La Presidència dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, pregunta pel decret
núm. 30, que fa referència a una oferta de compra d’una finca de la Coromina.
Diu el Sr. Alcalde que això s’emmarca dins el Pla de Millora Urbana de la
Coromina, S’ha presentat al CERET una oferta de comprat de la finca “Cal
Picano”. Per poder presentar aquesta oferta de compra s’ha de fer una paga i
senyal.
L’oferta que es fa és de 6.000 € per tot el solar i ara s’està a l’espera de si
s’accepta l’oferta o bé fan una contraoferta.
El Sr. Casas pregunta si aquesta qüestió ha d’anar a subhasta.
El Sr. Alcalde contesta que no, simplement es fa una oferta de compra. Creu que
seria una bona notícia que s’accepta l’oferta.

3

3.- ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ.3.1.- REGIDORIA D’HISENDA.3.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat en l’article 4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent al quart
trimestre de l’any 2015, 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 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
L’Alcalde diu que les punts 3.1.1 i 3.1.2. es tractaran conjuntament.
3.1.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona corresponent al quart trimestre de l’any
2015, 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 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
L’Alcalde dóna la paraula al Secretari-Interventor de l’Ajuntament.
El Sr. Secretari diu que l’Ajuntament segueix complint els extrems requerits pel
Ministeri i per tant, es pot afirmar que el desenvolupament econòmic de
l’Ajuntament, a dia d’avui, és correcte.
La Sra. Aida Molner, Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, manifesta que està
d’acord amb les afirmacions del Secretari i a dia d’avui, l’Ajuntament està dins
els ràtios exigits pel Ministeri.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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4.- MOCIONS.4.1.- Moció relativa al suport a la Marxa Som al seu pas per Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix la Moció, següent:
“La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà
totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4
columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la
ruta de senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat).
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament,
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en
relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la
societat en un país i un món millors i per a tots.
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes
aquelles persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i
que hi vulguin participar.
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí Serveis de Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL
Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte
Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i
senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i
illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura,
la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte
col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més
d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de
Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del
punt de vista cultural, social i turístic.
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint
l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de
Catalunya.
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast
nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics.
Atès que l’Ajuntament de Cardona compta entre els seus compromisos i
objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes
socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible.
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Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al
servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la
plenitud nacional de forma col·lectiva.
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents
maneres:
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa,
preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat,
voluntat i disponibilitat.
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que
volem.
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Cardona.
Per tot això, previ informe de la Comissió Informativa Permanent, es proposa al
Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Cardona s’adhereix formalment a la Marxa Som
perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a
la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica participativa.
Segon.- L’Ajuntament de Cardona es compromet a facilitar les
infraestructures i serveis necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon
funcionament de la Marxa Som.
Tercer.- L’Ajuntament de Cardona es compromet a fomentar aquest
recolzament entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que
calgui.
Quart.- L’Ajuntament de Cardona farà una aportació econòmica de 300 €,
en concepte d’adhesió a la Marxa Som.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a l’Associació PAS-Amics d’El Camí
(elpas@elcami.org), al Consell Comarcal de Bages, la presidència de la
Diputació de Barcelona, la presidència del Parlament de Catalunya i a
presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.”
Intervencions:
L’Alcalde explica la moció dient que aquesta, ara per ara, és una moció una mica
massa genèrica. Estan pendents d’una reunió per concretar qüestions.
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S’ha de dir que la iniciativa està prenent volada entre molts Ajuntaments. Es
tracta de debatre sobre el model de País i a la democràcia participativa, es faran
assemblees perquè tothom pugui dir-hi la seva.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que poden
compartir molts dels punts, però no tenen clar el moviment ideològic.
L’Alcalde diu que es debatrà sobre la construcció del nou País. Pensa que el fet
de que aquestes iniciatives sorgeixin des de les bases és innovador.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que aquest és un
acte més sobre la constitució d’un nou País i per tant hi estan a favor.

Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (3) i 1 abstenció del
Grup Municipal Socialista (1).

4.2.- Moció relativa la mobilitat viària de les comarques centrals amb
l’àrea metropolitana de Barcelona.
El Secretari que subscriu, llegeix la Moció, següent:
“Vista la Declaració del Consell d’Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària de
les comarques centrals amb l’àrea metropolitana de Barcelona, que es transcriu
a continuació:
“Declaració del Consell d’Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària de les
comarques centrals amb l’àrea metropolitana de Barcelona
N’ESTEM FARTS!
Després d’anys i anys de demanar, de voler parlar, de voler trobar camins per
resoldre la mobilitat de la comarca de Bages, els Alcaldes reunits en sessió
extraordinària urgent, manifestem la nostra indignació davant la discriminació
que patim els ciutadans pels dèficits històrics en la connexió entre la comarca i
l’àrea metropolitana de Barcelona que resten competitivitat a les nostres
empreses i al conjunt del nostre territori. A aquest fet cal sumar-hi la manca
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d’inversions a la línia R4 de Rodalies que impedeixen un servei ferroviari
competitiu.
Per tots aquests motius, els alcaldes del Bages ens comprometem a lluitar pels
següents acords:
Primer.- Eliminació del peatge de l’autopista C16, acompanyat de la construcció
d’enllaços en totes direccions a Viladordis i al Pont de Vilomara.
Exigim també a l’Estat Espanyol la finalització de la B40, entre Viladecavalls i
Abrera que ha de permetre connectar la C16 amb la A2.
Aquestes mesures convertirien l’autopista en una via útil per al territori i
donarien resposta al clam de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès,
Solsonès i la Cerdanya; disposar d’una via ràpida i gratuïta a l’àrea
metropolitana.
Segon.- El desdoblament del tram Manresa a Castellbell i el Vilar de la C55 com
a mesura per millorar la mobilitat interna de la comarca del Bages.
Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol l’execució immediata de les
actuacions previstes al Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de
Barcelona 2008-2015.
Quart.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment, al Consorci Viari de la
Catalunya Central, als ajuntaments de la comarca del Bages i als consells
comarcals del Moianès, Berguedà, Solsonès i Cerdanya. També a la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa, a l’ONG Stop accidents, i a la Plataforma
No+morts a la C-55.
Els alcaldes ens sentim impotents davant el fet que no se’ns faci cas dia rere dia,
que no existeixi una estratègia clara de la Generalitat de Catalunya a la solució
de mobilitat de la comarca.
Per això,
Primer.- Ens reservem el dret d’emprendre accions legals, ja que segons els
càlculs de la Declaració de Gelida, AUTEMA, la concessionària de l’autopista
C16 haurà ingressat 4.035,30 M€ quan acabi la concessió, el 2036. La
construcció d’aquesta autopista va costar 126,08 m€. Per tant, la concessionària
reemborsarà 32 vegades més la inversió inicial, un lucre que creiem
absolutament desorbitat.
Segon.- Conjuntament amb altres instàncies de la societat civil, Consorci Viari,
etc., ens comprometem a organitzar mobilitzacions fins a aconseguir la solució
als problemes de mobilitat del nostre territori.”
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Per tot això, previ informe de la Comissió Informativa Permanent, es proposa al
Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar i donar recolzament a la Declaració del Consell d’Alcaldes
del Bages sobre la mobilitat viària de les comarques centrals amb l’àrea
metropolitana de Barcelona.
Segon.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment, al Consorci Viari de la
Catalunya Central, als consells comarcals del Moianès, Berguedà, Solsonès i
Cerdanya.”
Intervencions:
L’Alcalde explica la moció dient que des del Consell Comarcal del Bages, han
marcat com a prioritat defesa les infraestructures de la comarca i la seva
connectivitat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Creu que la comarca ha
estat marginada per tots els govern tant de la Generalitat com de l’Estat
Espanyol.
Cal dir que la Generalitat no ha prioritzat la mobilitat de la comarca. També és
veritat que el territori no ha estat prou contundent. No existeix una via ràpida i
gratuïta per arribar amb comoditat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Reivindiquen totes les mesures que facin possible la gratuïtat de l’autopista.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que el seu Grup,
se suma a una reivindicació històrica de la comarca. La comarca necessita una
millor connectivitat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que aquesta sigui
gratuïta. Per tant, diu que poden comptar amb ells per recolzar les
mobilitzacions que es plantegin.
L’Alcalde pensa que és inadmissible la situació actual i per tant, s’han de fer
accions amb total determinació.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el seu Grup
també se suma a la moció. La mobilitat actual és pèssima i per tant, seria molt
positiu poder disposar d’una via per poder desplaçar-se més ràpid i de forma
gratuïta a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 10
Regidors presents dels 11 que formen la Corporació.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.El Sr. Alcalde abans d’iniciar el debat de la Moció, demana al Sr. Secretari que
desapareguin les referències a una opció política contreta, ja que aquesta es
presenta com a Moció conjunta.
El Sr. Secretari demana disculpes, i diu que així ho farà.
5.1.- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS TRES GRUPS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA AMB MOTIU DEL
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un any més, celebrem el 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones,
com a jornada festiva i reivindicativa de reconeixement a la gran aportació
de moltes dones i, també d’alguns homes, per conscienciar i
denunciar les discriminacions de gènere. També volem reivindicar,
amb emoció i orgull, la implicació permanent de tothom per crear
eines polítiques per lluitar contra el masclisme i fer un món més just
i igualitari per a tothom: la Llei Integral contra la Violència de Gènere, la
Llei d'Igualtat estatal, la Llei d’Igualtat catalana aprovada al juliol del 2015, la
Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, la
Llei de Matrimoni entre persones del mateix sexe, la Llei catalana de LGTB i, la
Llei estatal de Dependència, el Pla Concilia, el Pla d'Educació 0-3, la
implantació de la coeducació i l'educació per a la ciutadania. Totes aquestes
polítiques han estat eines útils per fer una societat més digna i justa
i han ajudat a millorar la vida de totes les persones, especialment, de les dones.
Perquè les dones només hem avançat en drets i reconeixements amb
governs progressistes que han implementat polítiques transversals de
gènere a totes les seves accions.
Però els governs conservadors de l'Estat i de Catalunya han atacat
contínuament aquestes polítiques, justificant dramàtiques retallades amb
l’excusa de la crisi, encara que els fets demostren que és per ideologia. Per
desgràcia, tampoc els nous partits prioritzen la lluita contra les
desigualtats que patim les dones; alguns neguen, inclús, la violència
de gènere.
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No és el nostre cas: la nostra lluita ha estat sempre contra el masclisme.
Enfront del llenguatge retòric del neomasclisme que tants partits ara utilitzen,
nosaltres seguim reivindicant la lluita contra les discriminacions
existents en una societat patriarcal. I reivindiquem que la solució és
el feminisme, on dones i homes definim un nou pacte social de convivència
basat en el respecte i la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits; un pacte que
prioritzi la lluita contra la violència de gènere i que trenqui estereotips
masclistes que perjudiquen tota la societat.
Lluitar sempre contra el masclisme significa impulsar un gran Pacte
Institucional, Polític i Social contra la violència de gènere, un Pacte
d'Estat que impliqui a tots els partits per eradicar la manifestació més extrema
de la desigualtat que patim les dones.
Lluitar sempre contra el masclisme significa construir un sistema
coeducatiu que garanteixi la formació en igualtat i amb valors no sexistes que
fomenti noves masculinitats.
Lluitar sempre contra el masclisme significa garantir la igualtat
d'oportunitats laborals d'accés, manteniment i promoció, una Llei
d'Igualtat salarial, i tolerància zero a l'assetjament.
Lluitar sempre contra el masclisme significa defensar la llibertat d'elecció
de les dones sobre la seva maternitat, reconèixer i respectar els seus drets
sexuals i reproductius.
Lluitar sempre contra el masclisme significa fomentar la participació de les
dones a la política, visualitzar-les i incloure transversalment la visió de
gènere a totes les propostes i avaluacions polítiques.
Lluitar sempre contra el masclisme és acabar amb els valors del
neoliberalisme patriarcal que usen el cos de les dones com a mercaderies
sota el parany de la suposada llibertat d’elecció, i que té la seva manifestació
més cruel en la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, la
prostitució, esclavitud tolerada en ple segle XXI.
Són molts els reptes que encara queden pendents. Perquè una societat que
tolera la violència de gènere, no és democràtica. Perquè tota la societat perd si
més de la meitat de la població és discriminada (a l'educació, a l'ocupació...).
Perquè sense dones no hi ha democràcia. Perquè no podem permetre tractar cap
persona com a mercaderia, la nostra lluita, de tots i totes, és ara i
sempre, contra el masclisme! Enfront del masclisme: Fets, no només
paraules!
Per tot això, i perquè en la lluita contra la desigualtat de gènere, volem fets, no
paraules, el Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el Grup Municipal de Convergència i Unió
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l’Ajuntament de CARDONA, presenten per a la consideració i l'acceptació pel
Ple Municipal la següent
MOCIÓ
•

Impulsar el desplegament i l’aplicació de les lleis catalanes
d'igualtat efectiva de dones i homes i la de dret de les dones a
eradicar la violència masclista, i les lleis estatals per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i la de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere.

•

Defensar un model municipal públic que incorpori de manera
transversal la visió de gènere als pressupostos, a la definició de polítiques, la
seva gestió i avaluació.

•

Desenvolupar plans d’igualtat interns, per garantir la igualtat real de
gènere a les institucions locals.

•

Continuar incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions
municipals.

•

Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els
recursos necessaris.

•

Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos
d’exclusió social i pobresa, especialment de famílies monomarentals i
dones grans.

•

Implementar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així
com de promoció de les dones emprenedores del municipi.

•

Continuar consolidant els espais de participació de les dones.

•

Adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens
destinats a la prostitució per fer del nostre municipi un espai lliure de
trata.

•

Impulsar polítiques dirigides als homes per fomentar la igualtat i les
noves masculinitats.

•

Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat
de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del
Parlament de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que està molt
implicat amb aquesta qüestió. És veritat que aquesta moció ha estat diverses
vegades plantejada però desgraciadament el tema continua vigent. No és una
qüestió menor.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, pensa que aquesta és
una qüestió que hauria d’estar superada, però no ho està. Fa vots perquè no es
parli mai més d’aquest tema, tot hi que creu que no serà així.
La Sra. Aida Molner, Tinent d’Alcalde delgada de la Dona, diu que des del Grup
Municipal d’ERC, se suma a la moció i creu que desgraciadament la igualtat real
no existeix. Aprofita per recordar que el proper dia 6 de març, l’Ajuntament
commemorarà el dia de la dona fent diverses activitats, com per exemple, el
divendres que es farà un conta contes per nens, etc.

Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 10
Regidors presents dels 11 que formen la Corporació.

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

1) El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, pregunta
per la problemàtica que representen les pilones del casc urbà, i per la
delicada qüestió d’ERCROS.

La Sra. Maite Barrera, Regidora delegada de Mobilitat diu que han tingut
diversos incidents amb pilons del casc urbà. Per aquesta raó han mantingut
reunions amb l’empresa instal·ladora, on han mostrat les seves queixes per
l’estat de la qüestió. El problema radica en que els cotxes colpegen les pilones i
fan malbé la part hidràulica.
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Analitzant la qüestió, cal dir que existeix una proposta per substituir les pilones,
però s’ha de veure el pressupost i si existeix partida pressupostària suficient.
També s’està investigant qui fa mal ús del sistema. Cal dir que es continua
treballant sobre aquesta qüestió.
Pel que fa a la qüestió d’ERCROS, diu l’Alcalde que va mantenir una reunió
amb directius de l’empresa. Pensa que la situació és complicada. El problema
greu es pot plantejar al gener de 2017.
El problema és que han de canviar el sistema productiu passant de mercuri a
membrana i això provoca una gran inversió, que la farien si es pogués garantir
la venda de la producció. La qüestió és que el principal client de l’empresa
desapareix, i això provoca que no necessitin extreure tanta producció. ERCROS
vol que de Cardona s’extregui la sal necessària per cobrir la demanda que
tinguin. Això, en principi, farà que l’impacte sigui menor.
Aprofita per anunciar que es té demanada una reunió amb el Conseller per
tractar la qüestió.
Tenen clar que l’empresa a Cardona continuarà oberta , i el producte extret serà
de millor qualitat. També cal dir que l’aportació de sal de Sallent serà menor. És
possible que es puguin obtenir alguns ajuts, però no creu que en conjunt siguin
mot importants.
El Sr. Casas pensa que a dia d’avui son bones notícies.
L’Alcalde diu que a dia d’avui, sí, però tenen que esperar esdeveniments. De les
500.000 Tm., que tenen previst extreure, 270.000 tones s’extrauran de Cardona
i 230.000 tones ho faran de Sallent. Però queden per extreure 4 milions de
tones de sal.
-

2) El Sr. Casas demana que es faci una valoració dels canvis del carnaval.

La Sra. Aida Molner, Tinent d’Alcalde de Festes diu que la Comissió del
Carnaval ha fet una enquesta per poder valorar l’impacte dels canvis, un cop
disposin de la informació podran fer la valoració. Al pavelló havia poca gent,
però l’infantil va anar bé.
-

3) El Sr. Casas pregunta com està l’obra del riu a seu pas per la
Coromina.

L’Alcalde diu que dimarts s’obren els sobres de les empreses que s’han
presentant, i es podrà saber quina empresa pot ser l’adjudicatària.
Pensa que en un mes es podran començar les obres, doncs ara s’està al final del
procés administratiu.
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-

4) El Sr. Casas pregunta com està la qüestió del control de la població de
gats.

L’Alcalde contesta que el regidor delegat de Salut Pública està sobre el tema dels
gats, rates i tèrmits.
-

5) El Sr. Casas diu que respecte al tema del camp de futbol, és un tema
que està aquí, però que no farà cap pregunta al respecte.

Pel Grup Municipal de Convergència i Unió:
-

1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que el seu
grup si que volen dir alguna cosa sobre el camp de futbol. L’obra es va
adjudicar, es va dir que començaria el 8 de febrer i creu que l’alcalde va
dient dates però aquestes no s’acompleixen.

L’Alcalde contesta que és veritat que es va dir que les obres començarien el 8 de
febrer, però els treballs arqueològics requereixen paciència. Recorda que s’ha
hagut d’estabilitzar el terreny de “Cal Sort”. Per altra banda, ara disposen d’un
equip de 9 arqueòlegs que estan treballant sobre el terreny i cal remarcar que
han aparegut murs romans i murs medievals de gran valor històric. Aquestes
excavacions les fan conjuntament amb la Direcció General del Patrimoni. S’ha
pogut duplicar el nombre d’arqueòlegs passant de 4 a 9, gràcies a que aquesta
actuació la finança la Generalitat.
Encara queden unes setmanes de feina pels arqueòlegs, però ara sí que les obres
del camps de futbol es poden començar. L’empresa no ha volgut començar
abans perquè volen iniciar l’actuació pels fonaments. Tot i això, s’han de fer uns
treballs previs que acabaran justament quant els arqueòlegs finalitzin les seves
tasques.
Al final de la setmana vinent o principis de l’altra, s’iniciaran les obres. Aquest
és el calendari previst a partir d’aquí s’han de comptar vuit mesos d’execució
d’obres. Espera no tenir més sorpreses. El calendari està pactat entre l’empresa
GICSA, els arqueòlegs i la Generalitat.
El Sr. Hernández pensa que aquest moment que estan vivint és molt important,
s’està duent a terme una gran excavació arqueològica a Cardona. És una gran
actuació en favor del patrimoni històric de Cardona, i això ha estat gràcies al Sr.
Alcalde, a l’Equip de Govern i a tot el Consistori en general. L’indigna pensar
que algú anteposi la construcció d’un camp de futbol a la conservació del
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patrimoni històric de Cardona.
El Sr. Serra diu que tenen clar que el que s’ha trobat és històric i important i s’ha
de preservar. Però és l’Equip de Govern qui disposa del calendari i és el que
volen saber exactament. Qui és el calendari d’actuacions?.
El Sr. Hernández contesta que això no és física quàntica, no és una qüestió
empírica, a mida que excaven surten coses i la Direcció General del Patrimoni
les ha d’investigar. La previsió a data d’avui és el 9 de març.
El Sr. Serra diu que el fet de que pregunti per aquest tema no vol dir que es
vulguin carregar res. Cada dos mesos preguntaran com evoluciona la qüestió per
saber les dates de que pugui disposar l’Equip de Govern. Vol deixar clar que el
Grup Municipal de CIU està d’acord en la protecció del patrimoni de Cardona,
però és necessari recordar que aquest és un projecte de l’Equip de Govern.
El Sr. Alcalde diu que el projecte és de Cardona i més concretament del poble de
Cardona.
El Sr. Hernández, aprofita l’ocasió per agrair tota la feina feta per tots aquells
que han intervingut en el tema. No és pot construir el futur sense conèixer el
passat. Estan fent tot allò que els experts diuen, desmuntaran el que hagin de
desmuntar i preservaran allò que s’hagi de preservar.
El Sr. Serra diu que ells tenen el dret a preguntar allò que creguin convenient
sobre aquest tema.
L’Alcalde contesta que hi està d’acord però vol deixar clar que la qüestió no és
una competició entre futbol i arqueologia.
El Sr. Casas, entén que l’inici real de l’obra està lligada a Patrimoni de la
Generalitat, un cop ells hagin investigat el jaciment donaran llum verda.
El Sr. Hernández diu que han de demanar permís per desmuntar el jaciment, i
el permís anirà en funció de la magnitud. També és possible que en funció
d’aquesta magnitud s’hagi de retocar algun aspecte concret del projecte inicial,
com pugui ser moure algun pilar, o modificar alguna part de la fonamentació.
-

2) El Sr. Josep Serra, pregunta per la situació dels pisos tutelats.

La Sra. Aida Molner, diu que en aquest moments estan finalitzant la qüestió del
mobiliari. En breu es redactaran els corresponents plecs de clàusules, perquè la
gestió serà indirecta. Un cop fets i aprovats els plecs, s’adjudicaran els pisos.
El Sr. Hernández diu que aquesta és una obra complicada amb un pressupost de
600.000 € i s’està desitjant que finalitzin les obres i es pugui engegar el tema de
la gestió indirecta i així finalitzar el procés.
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Aprofita per convidar els grups municipals de l’oposició a fer una visita als
allotjaments protegits quan vulguin. Es posarà en contacte amb ells per fixar dia
i hora.
-

3) El Sr. Serra pregunta per la canalització de les aigües de la riera de la
Coromina.

L’Alcalde diu que aquest és un tema que està en marxa. Pensa que no hi haurà
problemes perquè la Diputació de Barcelona aporti finançament i en funció
d’això es veurà quina part haurà d’aportar l’Ajuntament.
Vol deixar clar que no s’ha rebut cap altre requeriment de l’ACA, per aquesta
qüestió.
El Sr. Serra diu que aquest és un tema que fa temps que s’arrossega.
L’Alcalde vol deixar clar que és una prioritat del Govern municipal la
canalització de les aigües del municipi.
El projecte està aprovat i s’està pendent de parlar amb els empresaris. I com ja
s’ha dit esbrinar que aportarà la Diputació i que aportarà l’Ajuntament.
-

4) El Sr. Serra diu que pel Grup Municipal de CIU, es fa difícil d’entendre
que hi hagin tantes defecacions de gossos pels carrers. Per altre banda, hi
ha llocs a Cardona, com per exemple al C/ Església on s’ha de passar amb
paraigües pels excrements dels coloms. Hi ha zones on aquestes
qüestions son molt greus, Pensen que s’ha d’aplicar l’Ordenança
d’animals per sancionar i acabar amb aquest incivisme.

La Sra. Barrera contesta que la Policia Local té l’ordre de sancionar a la gent
incívica. Si tothom fos respectuós no estarien parlant d’aquest tema. També és
veritat que fa molt de temps que no plou i això agreuja el problema.
Fa una crida perquè la gent denunciï a tots aquells ciutadans i ciutadanes que
tinguin un comportament incívic. Recorda que si no hi ha proves és difícil
sancionar, però les directrius donades a la Policia Local és que sancionin.
El Sr. Serra diu que els gossos defequen cada dia, es podria fer un seguiment. És
conscient de la dificultat que representa per la Policia Local enxampar a la gent
incívica .
La Sra. Barrera diu que si cap dels Grups Polítics de l’Oposició té alguna
proposta la poden fer arribar i l’estudiaran.
El Sr. Tristany pensa que el tema dels gossos no es pot resoldre només amb
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accions policials, ningú denuncia perquè la gent no vol problemes. Creu que la
solució està en una millor formació i educació de la persona.
El Sr. Serra pensa que no es pot exigir als ciutadans i a les ciutadanes que faci de
Policia.
El Sr. Tristany creu que no es tracta de fer de policia, es tracta d’una millor
formació cívica.
El Sr. Serra diu que s’han multat a aquells ciutadans i ciutadanes que porten
sense lligar els seus gossos pels carrers. Ara toca enxampar aquelles persones
que no recullen els excrements dels seus animals i multar-les aplicant
l’ordenança i fer-ho sigui qui sigui la persona incívica.
L’Alcalde manifesta que aquest és l’objectiu, multar a alguna persona i que
aquesta acció sigui exemplificant.
La Sra. Barrera recorda que a banda de gossos també s’han posat multes a
propietaris de cavalls.
El Sr. Serra pensa que cavalls pels carrers es pot donar quant hi ha algun
esdeveniment concret.
La Sra. Barrera diu que no, que s’han trobat cavalls sense que ningú els vigili en
algun indret concret de Cardona.
Pensa el Sr. Serra que al marge d’això el que més molesta són els excrements
dels gossos dons tothom els pot trepitjar.
La Sra. Barrera diu que el Sr. Serra té raó.
El Sr. Serra diu que abans havia més conscienciació sobre aquestes temes.
El Sr. Alcalde afirma que la Policia Local té les directrius clares. Tot el que sigui
per millorar és pot incorporar a l’Ordenança, com per exemple experiències
d’altres pobles.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-una hores vint minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com
a Secretari-Interventor, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.

