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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE MAIG DE 2016
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 5
de maig 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. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusa la seva absència, el regidor
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació,
Oscar Campos Planes.

Sr.

Abans de tractar els punts que integren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde diu que hi
han dos temes sobrevinguts: un que fa referència a la concessió del “Saler d’Or”
de la Vila de Cardona i l’altre, relatiu a la renuncia del Sr. Francesc Villegas, com
a regidor de l’Ajuntament de Cardona.
Tot seguit se sotmet la urgència a votació quedant aprovada per unanimitat.
Els dos punts s’incorporen a l’ordre del dia, com a punts:
5.1. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió a del “Saler d’Or de
la Vila de Cardona 2016
5.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la renúncia al càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Cardona.
Abans d’iniciar el Ple, el Sr. Alcalde vol tenir un record de la figura del Sr. Joan
Torrents, que fa 77 anys va ser afusellat al Camp de la Bota (Barcelona), sent
alcalde de Cardona.
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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 l’acta de la sessió anterior: Ple ordinari del dia 3
de març de 2016.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 3 de març 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 núm. 38 al núm.
74 i del núm. 76 al núm. 85 de 2016, 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 núm.
38 al núm. 74 i del núm. 76 al núm. 85 de 2016, dictats per l’AlcaldiaPresidència: 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, que no intervenen.

3.- ALCALDIA-PRESIDENCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
pròrroga de la compra agregada de telefonia mòbil de veu i dades
(LOT 2).
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“1.- Atès que l’Ajuntament de Cardona està adherit a la contractació del
Consorci LOCALRET anomenada: “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis,
consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”.
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2.- Atès que els contractes actuals tenen una vigència de 2 anys i properament
expirarà aquesta vigència, el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
proposen que els ens associats autoritzin una pròrroga per dos anys més del
període inicial.
3.- Com sigui que l’Ajuntament de Cardona està estudiant altres alternatives pel
que fa al LOT 1 Serveis de comunicacions de veu fixa i el LOT 3 Serveis de dades
i accés a Internet. Això no vol dir descartar la pròrroga proposada pel que fa als
LOT 1 i 3.
4.- Atès que pel referent al LOT 2 Serveis de comunicacions mòbils de veu i
dades, és beneficiós per l’Ajuntament de Cardona prorrogar per dos anys més el
contracte.
5.- Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Cardona manifesta la seva conformitat a que el
Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial,
amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte
derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la
Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals
i ens locals de la demarcació de Barcelona” i més concretament en el LOT
següent:
LOT 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades.
Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària
suficient per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin
per la prestació d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta
pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per
aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol
responsabilitat.
Tercer.- Traslladar el present acord al Consorci LOCALRET i a l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament de Cardona.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’Alcalde delegat de l’Impuls a
l’Administració Electrònica, Sr. Joan Hernández Moscoso.
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El Sr. Hernández, diu que es tracta de prorrogar el lot nº 2 de telefonia mòbil,
de la compra agregada del Consorci Localret.
Existeixen dos lots més que sobre els quals intentaran trobar noves ofertes i
noves solucions. S’està intentant que els operadors com Vodafone i Telefònica
millorin el servei que donen.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que és una
necessitat inqüestionable que s’ha de millorar el servei i per tant donaran suport
a les accions que es facin al respecte.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que donaran suport
a qualsevol tema que tendeixi a millorar el servei i anuncia que el seu grup
municipal, s’abstindrà.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PSC (1) i dues abstencions
del Grup Municipal de CIU (2).

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’autorització pel
trasllat de visitants dins del recinte del Parc Cultural de la Muntanya
de Sal i la Vall Salina a la Fundació Cardona Històrica.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“La Fundació Cardona Històrica ha adquirit dos minibusos model 295.HRD.4 i
número de bastidor: ZFA25000002A24680 i ZFA25000002A31464 per tal de
realitzar el trasllat de visitants dins del recinte del Parc Cultural de la Muntanya
de Sal i la Vall Salina.
D’acord amb l’article 2 de l’Ordre del Ministeri de Foment de 23 de juliol per la
qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres en matèria d’autoritzacions de transport discrecional i privat
complementari de viatgers en autobús, no es requereix autorització
administrativa per a la realització de transports privats complementaris que es
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portin a terme íntegrament en recintes tancats dedicats a activitats diferents del
transport terrestre.
Donat que l’Ajuntament de Cardona és l’administració titular del Parc Cultural
de la Muntanya de Sal pertoca autoritzar la circulació dels dos minibusos
adquirits per la Fundació Cardona Històrica pel servei de visitants dins del
recinte.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar a la Fundació Cardona Històrica (fundació privada amb
NIF G63834832) per la circulació i trasllat de visitants amb els dos minibusos
model 295.HRD.4 i número de bastidor ZFA25000002A24680 i
ZFA25000002A31464 dins del recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i
la Vall Salina.
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Fundació Cardona Històrica als
efectes corresponents.”
Intervencions:
L’Alcalde diu que es disposa de l’autorització administrativa necessària, per la
prestació del servei.
La Fundació Cardona Històrica ha adquirit dos mini busos, els quals milloren
diferents aspectes com son el confort, la fiabilitat, l’agilitat en el desplaçament,
però per sobre de tot s’ha guanyat en seguretat, això també cal sumar-hi la
millora del camí. Tramitaran permisos per realitzar visites turístiques a d’altres
tres punts com són el Castell, el Centre Històric i Muntanya de Sal.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 10
Regidors presents dels 11 que formen la Corporació.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació de
l’acord de la Junta de Govern Local del dia 22 d’abril de 2016,
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d’aprovació per que l’Ajuntament de Cardona entri a formar part del
consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central com a
entitat local
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Per acord de la Junta de Govern de data 27 de gener de 2015 es va aprovar
l’adhesió del municipi de Cardona a l’àmbit d’actuació del Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central per a la gestió del programa
LEADER 2014-2020, acord que va ser ratificat posteriorment pel Ple de la
corporació.
En data 11 de març de 2016 va tenir entrada en el registre general d’aquest
Ajuntament la petició del President del Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya Central sol·licitant que l’Ajuntament de Cardona entri a formar part
del Ple del Consorci i que nomeni un representant i un suplent per exercir
aquesta representació abans del dia 31 de març de 2016.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2016 es va aprovar
que l’Ajuntament de Cardona entrés a formar part del Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central, com a entitat local, amb
representació en el ple de l’ens i nomenar com a persona representant de
l’Ajuntament en el ple del referit consorci a l’alcalde, i com a suplent al primer
tinent d’alcalde. Ambdós acords subjectes a ratificació en el proper Ple de la
corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Ratificar l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 22 de
març de 2016 d’aprovació de l’entrada de l’Ajuntament de Cardona al Consorci
per al Desenvolupament de la Catalunya Central, com a entitat local, quedant
representat en el ple de l’ens.
Segon.- Ratificar l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 22 de
març de 2016 de nomenament com a persona representant de l’Ajuntament de
Cardona al ple del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central a
l’alcalde, Sr. Ferran Estruch Torrents, i com a suplent al primer tinent d’alcalde,
Sr. Josep Tristany Claret.
Tercer.- Notificar els acords anteriors al Consorci per al desenvolupament de
la Catalunya Central.”
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Intervencions:
L’Alcalde explica que l’Ajuntament de Cardona entra a formar part del consorci
com a membre de ple dret i això permet gestionar els fons del programa
LEADER. També permet fer un seguiment més acurat dels projectes i dels ajuts
que es puguin donar.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que aquest és un
programa sobre el que s’ha d’insistir molt doncs és un programa dirigit a joves
emprenedors. Donada aquesta importància pensa que seria important fer-ne
una gran difusió, amb l’objectiu que la gent s’impliqui més. Li consta que al
Solsonès hi ha mes projectes engegats.
El Sr. Alcalde, diu que està d’acord en fer publicitat al màxim del programa i no
nega que el Solsonès està més avançat en aquesta qüestió, però cal tenir en
compte que al Solsonès és un territori més ampli.
Reconeix que és possible que en un primer moment no es va donar
correctament la informació i difusió d’aquest tema.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 10
Regidors presents dels 11 que formen la Corporació.

4.- ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ.4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.4.1.1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 75/2016,
d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2015.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del Decret de l’Alcaldia núm. 75
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, relatiu a la Liquidació del Pressupost
2015, següent:
“Primer.- Atès que l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2015, posa de
manifest, de conformitat amb l’article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
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pressupostos, respecte del pressupost de despeses: Els crèdits inicials, les seves
modificacions i els crèdits definitius; les despeses autoritzades i compromeses;
les obligacions reconegudes; els pagaments ordenats; i els pagaments realitzats.
I respecte del pressupost d’ingressos: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives; els drets reconeguts; els drets
anul·lats; i els dret recaptats nets.
Segon.- Atès que com a conseqüència de la liquidació del pressupost es
determinen: Els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes
pendents de pagament a 31 de desembre; el resultat pressupostari de l’exercici;
els romanents de crèdit; i el romanent de tresoreria.
Tercer.- Atès el que estableix l’article 191.1 i 191.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, respecte del tancament i la liquidació del pressupost.
Quart.- Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, de conformitat amb l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, del Reglament pressupostari, respecte de les competències de l’Alcalde
en l’aprovació del pressupost i l’informe previ preceptiu de la Intervenció.
Cinquè.- En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DECRETO
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Cardona
corresponent a l’exercici 2015, amb els documents que l’integren, resultant el
següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

6.545.470,00 €
2.119.379,37 €
8.664.849,37 €
6.005.053,56 €
5.237.522,07 €
795.076,40 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Ingressos realitzats:

6.545.470,00 €
2.119.379,37 €
8.664.849,37 €
6.380.605,64 €
6.244.451,17 €
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Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

335.696,74 €
5.908.754,43 €
471.851,21 €

1.3. Resultat Pressupostari:
Resultat
Conceptes
DR Nets
OR Netes
Ajustaments pressupostari
a. Operacions corrents
4.471.837,57 € 3.828.879,21 €
642.958,36 €
b. Altres operacions no
financeres
960.073,04 € 1.361.835,91 €
-401.762,87 €
1- Total operacions no
financeres (a+b)
5.431.910,61 € 5.190.715,12 €
241.195,49 €
c. Actius financers
d. Passius financers
948.695,03 € 814.338,44 €
134.356,59 €
2- Total operacions financeres
(c+d)
948.695,03 € 814.338,44 €
134.356,59 €
IRESULTAT
PRESSUPOSTARI (1+2)
6.380.605,64 € 6.005.053,56 €
375.552,08 €
3- Crèdits finançats amb
RTDG
1.488,30 €
4Desviacions
de
finançament negatives
417.253,38 €
5Desviacions
de
finançament positives
311.136,39 €
II- TOTAL AJUSTOS (3+4-5)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(I+II)

107.605,29 €

483.157,37 €

1.4. Romanent de Tresoreria:
Components
1 (+) Fons Líquids Tresoreria
(+) DRETS PENDENT COBRAMENT
2 A FI D'EXERCICI
PI - Exercici corrent
PI - Exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE
3 PAGAMENT A FI D'EXERCICI
PD - Exercici corrent
PD - Exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries
(+)
PARTIDES
PENDENTS
4 D’APLICACIÓ
(-) Cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports
590.965,82 €
2.205.522,82 €
471.851,21 €
1.573.191,63 €
160.479,98 €
871.081,04 €
795.076,40 €
76.004,64 €
0,00 €
0,00 €
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(+) Pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
ROMANENT
DE
TRESORERIA
I TOTAL (1+2-3+4)
II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER
IV A DESPESES GENERALS (I-II-III)

0,00 €
1.925.407,60 €
1.207.048,20 €
173.824,56 €
544.534,84 €

Per tal d’acomplir el principi d’imatge fidel de la situació financera de l’Entitat,
entenen el Romanent com a capacitat de l’Entitat per generar nova despesa en el
proper exercici, s’ha de procedir a realitzar el següent ajust:
a. L’Ajuntament ha assumit compromisos de despesa que s’han
d’incorporar al nou pressupost. La part d’aquests import que no
està finançat amb romanent afectat, majors ingressos o
compromisos certs d’aportació, seran prioritaris a l’hora de
destinar el Romanent per a despeses generals, ja que son
compromisos realitzats per l’Entitat de forma prèvia. Aquest fet
importa un total de 43.657,96 Euros.
b. Per altra banda, l’Ajuntament ha de preveure un Fons de
Maniobra per poder fer front en temps i forma als pagaments dels
diferents proveïdors i altres creditors, d’acord amb el que estableix
la normativa de morositat aplicable. S’estableix un un Fons de
Solvència objectiu del 15% dels recursos ordinaris, que
correspondria a un import de 670.775,64 Euros. No obstant, com
l’import restant del Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals és inferior, es pren aquest últim com a Fons de Solvència
per a l’exercici 2016.
Per tant, una vegada realitzats els ajustos indicats, resulta un Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició, destinat a amortitzar
préstecs del capítol 9 de despeses, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’un
import de 0,00 Euros.
1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 2.659.795,81 Euros dels quals
84.941,33 Euros corresponen a romanents compromesos i 2.574.854,48 Euros
son no compromesos.
Segon.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article
193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5
de març, en el que es diu que de la liquidació un cop aprovada s’ha de donar
compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
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Tercer.- Remetre copia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l'article
193.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5
de març, al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner.
La Sra. Molner explica que la liquidació del pressupost 2015, va ser aprovada
per Decret de l’Alcaldia núm. 75/2016, en compliment de la normativa vigent.
Aquest és un acte purament administratiu del qual no se’n pot donar compte
fins que la Diputació de Barcelona ho hagués supervisat.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista anima a l’Equip de
Govern a continuar per aquesta línia.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que se suma a les
paraules del Sr. Casas.
El Sr. Alcalde aprofita l’ocasió per felicitar a la regidora de l’àrea Sra. Aida
Molner i els serveis econòmics de la casa, per la bona feina realitzada.
Aquest és un punt que no requereix votació.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

4.1.2.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relatiu
l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida de
residus urbans i servei de neteja viària de Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la sol·licitud presentada per l'empresa Jaume Oró, S.L., amb CIF B25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de juny de 2015, per la prestació
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dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària al nostre terme
municipal.
Atès que d'acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels
esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s'han de tenir en compte
les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents
apartats revisables que conformen el preu.
La Tinent d'Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte de recollida de residus
sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL, amb
CIF B-25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import
de 21.961,64 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, resultant d'aplicar el coeficient de revisió de
l'1,1718, amb efectes de data 1 de juny de 2015.
Segon.- Traslladar el present acord a l’empresa Jaume Oró, SL i a l’Àrea
d’Intervenció d’aquest Ajuntament.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Molner, explica que aquesta qüestió és el fruit d’aplicar la formula
polinòmica de revisió de preus. Si s’analitzen els imports des de l’inici de la
contractació s’apreciarà que les variacions són pràcticament nul·les.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que pensa que pel
que es paga la netedat dels carrers és com a mínim qüestionable. Espera que les
millores que introduirà l’empresa tinguin un efecte positiu i s’apliquin
correctament.
El Sr. Alcalde, explica que s’han decidit a fer una pròrroga d’un any, perquè
aquest contracte coincideixi amb la finalització de la concessió de la fracció
orgànica. Han aconseguit introduir millores al contracte, com per exemple,
afegir una persona més que farà aquells racons més problemàtics i s’ha
augmentat la freqüència de la neteja dels carrers amb aigua a pressió.
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De cara a l’any vinent, amb el nou plec ho acabaran d’ajustar tot.
Agrairien a tots els grups polítics municipals que si veuen alguna cosa greu en
qüestió de neteja de carrers ho facin saber, aquesta actitud ajudarà a millorar el
servei prestat.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grups Municipal d’ERC (7) i tres abstencions del Grup Municipal del PSC (1) i
del Grup Municipal de CIU (2).

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.5.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió a del
“Saler d’Or de la Vila de Cardona 2016”.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès la molt meritòria trajectòria professional de la Família Riera al capdavant
del Bar-Restaurant La Bauma, que des de l’any 1935 ha mantingut l’activitat de
restauració al local de la Plaça de la Fira, núm. 19, amb una gestió que compren
tres generacions de la mateixa família i un servei que ha contribuït a la projecció
turística de Cardona.
És voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer la trajectòria de les persones
físiques o jurídiques que han destacat, de manera singular, pels seus mèrits al
servei de l’interès general de la Vila de Cardona.
El Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 9 “el
Saler d’Or de la Vila de Cardona” com a “distinció honorífica que reconeix els
mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o jurídiques,
en l’àmbit turístico-cultural i/o social que ha beneficiat d’una manera
meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.
Per Decret de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2016 es va incoar expedient
d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de
Cardona” al Bar-Restaurant La Bauma i en la seva representació a la Família
Riera, a l’empara i de conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament
d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.
Per part de l’Instructor de l’expedient s’han complert totes les accions
necessàries per acreditar la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a
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Bar-Restaurant La Bauma i en la seva representació a la Família Riera, tal i com
estableix l’article 14 de l’esmentat Reglament.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona”, any 2016, al
Bar-Restaurant La Bauma i en la seva representació a la Família
Riera, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la
Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement de la seva molt
meritòria trajectòria professional al capdavant del Bar-Restaurant La Bauma,
que des de l’any 1935 ha mantingut l’activitat de restauració al local de la Plaça
de la Fira, núm. 19, amb una gestió que compren tres generacions de la mateixa
família i un servei que ha contribuït a la projecció turística de Cardona.
Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors
i Distincions de Cardona.
Tercer.- Notificar aquests acords a la Família Riera en representació del BarRestaurant La Bauma per al seu coneixement i efectes.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que els hi fa il·lusió poder donar el Saler d’Or al Bar restaurant
La Bauma, doncs fa temps que no es donava a un establiment. Recorda que és
l’únic restaurant a Cardona que ha estat regentat per tres generacions d’una
mateixa família.
La família Riera s’ha sabut adaptar als nous temps i al turisme que rep Cardona.
Es un dels establiments on es poden acollir més persones.
El Bar-Restaurant la Bauma amb les seves llums i les seves ombres és un lloc de
treballadors i social. Per la seva trajectòria i continuïtat es mereix aquesta
distinció.
Aprofita per desitjar una ràpida recuperació al Sr. Ramon Riera que no està
massa be.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista recorda que des de fa
uns anys aquesta qüestió es tracta a última hora, això denota una manca clara
de consens. El grup municipal del PSC va fer arribar altres propostes que no han
estat debatudes.
Tot hi que valoran positivament les paraules del Sr. Alcalde, aquesta
precipitació farà que el vot del Grup Municipal del PSC sigui l’abstenció.
El Sr. Alcalde, diu que és veritat que per aquelles dates s’ajunten esdeveniments
importants, com la Fira Medieval.
Pensa que el Sr. Casas pot dir que es precipitat, però això no es motiu per
abstenir-se. Està segur que d’altres propostes també són mereixedores d’aquest
reconeixement.
Demana que aquest acord sigui pres per unanimitat.
Pensa que ja era hora de donar-ho a l’àmbit turístic.
Diu el Sr. Casas, que valoren positivament la proposta, però les circumstàncies
han fet que no ho vegin clar del tot.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que els hi sembla
be la proposta, però demana que des d’avui es comenci a reflexionar sobre la
propera edició del Saler d’Or i reconeix que el grup municipal de CIU no ha fet
cap proposta. Per tant, els hi sembla be la proposta que fa l’equip de govern.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del
Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de CIU (2) i una abstenció del
Grup Municipal del PSC (1)

5.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la renúncia al
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Vista la instància presentada pel regidor Francesc Villegas Martínez en data 4
de maig de 2016, per la que posa de manifest la seva voluntat de renunciar al
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cardona per motius personals.
A l’empara del que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General.
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Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentats de la renúncia del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Cardona presentada pel Sr. Francesc Villegas Martínez.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, que nomeni com a regidora
en substitució del Sr. Francesc Villegas Martínez, a la Sra. Rosa Ruiz Pubill,
següent de la candidatura electoral presentada per Convergència i Unió (CiU) a
les passades Eleccions Municipals celebrades el 24 de maig de 2015.
Tercer.- Donar trasllat del present acord, al Sr. Francesc Villegas Martínez, a
la Sra. Rosa Ruiz Pubill i a la Junta Electoral Central.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Portaveu del Grup Municipal de CIU.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup municipal de CIU, diu que el Sr. Villegas
ha d’atendre qüestions personals que li requereixen molt de temps, per aquesta
raó renuncia al càrrec de regidor. I vol aprofitar l’ocasió per agrair la feina feta
pel Sr. Villegas en benefici del partit i en benefici dels ciutadans i ciutadanes de
Cardona.
El Sr. Alcalde desitja molta sort al Sr. Villegas en tot allò que faci. També li
agraeix la tasca que com ha regidor ha fet.
Així mateix aprofita per desitjar molta sort a la nova regidora del Grup
Municipal de CIU.
El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC també agraeix la feina feta
pel Sr. Villegas com a regidor. Li desitja sort en les seves obligacions, i es posa a
disposició del Sr. Villegas pel que necessiti.
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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
que si l’equip de govern té clara la orientació que li vol donar els
habitatges tutelats, i si tenen clar a qui van destinats.

El Sr. Hernández, diu que es remet a l’anterior Ple, on van concretar fer una
visita las habitatges tutelats i no es va presentar cap membre dels grups de
l’oposició diu que no passa res, però si tenien previst no assistir haguessin pogut
dir alguna cosa. I contesta que els habitatges estan en la mateixa situació,
s’estan executant els acabats i a nivell administratiu s’estan acabant els plecs de
clàusules per fer el concurs corresponent.
La Sra. Molner, diu que els criteris de gestió, estan dirigits per la Diputació, com
són per exemple els requisits per accedir-hi, la renda, etc. Aquests criteris
objectius s’adaptaran als plecs.
El Sr. Alcalde vol fer una precisió a la intervenció de la Sra. Molner, una part
dels criteris els marca l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i
l’altre part els marcarà l’Ajuntament de Cardona.
-

2) El Sr. Casas diu que la pilona de l’aparcament de Cal Badia fa temps
que no funciona.

La Sra. Barrera, contesta que l’empresa està avisada, però per solucionar
definitivament el problema s’ha de fer una important inversió. Hi han filtracions
d’aigua i això produeix avaries.
-

3) El Sr. Casas, pregunta si es segueix un criteri a l’hora de que la brigada
talli les males herbes.

El Sr. Alcalde diu que ha plogut molt i això ha fet proliferar les males herbes.
Ara tocarà fer-ho a pagès.
El Sr. Sergi Ballesteros, explica que la brigada te un full de ruta que van seguint.
Però cal tenir en compte que amb les pluges les herbes pugen ràpidament. No
s’actua sobre els particulars perquè no envaeixen la vorera.
A més, vol deixar constància que el peó que farà aquesta feina ara està de baixa.
El Sr. Alcalde, demana que si es detecta algun lloc on les herbes causin
problemes, es faci saber perquè si s’actuarà. També dir, que pot passar que
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algun solar particular cedit a l’Ajuntament per aparcar, però només en aquest
cas, es fa l’adequació del solar.
Recorda el Sr. Casas, que l’obligació de l’Ajuntament es actuar sobre la via
publica.
-

4) El Sr. Casas, pregunta si l’equip de govern s’ha fet algun plantejament
sobre la qüestió de l’aparcament a Cardona, ara que es van acostant
diversos esdeveniments. Tenen previst fer accions al respecte.

La Sra. Barrera contesta que durant la setmana Santa es van registrar més de
1000 entrades a la minilla amb tot el que això suposa. Tant el dissabte com el
diumenge van poder ubicar be a la gent que accedia en vehicle particular,
reconeix que el divendres va ser una mica més problemàtic. Van posar
informadors i indicadors en punts estratègics i creu que això va anar molt be.
També van habilitar una zona d’aparcament darrera el castell.
De cara a la fira medieval volen habilitar una zona d’aparcament a la minilla i
d’allà pujar a la gent en un transport llançadora. També s’autoritzarà
l’aparcament al voltant del castell.
A més, s’està estudiant poder habilitar noves zones d’aparcament prop del
cementiri, s’ha arribat a acords amb propietaris privats.
Creu el Sr. Casas que si la gent es veu obligada a aparcar lluny s’hauria de
pensar en un servei de bus llançadora que faciliti l’accés al nucli urbà,
principalment a la gent amb problemes de mobilitat o amb minusvalies.

Pel Grup Municipal de Convergència i Unió:
1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU, demana
disculpes al Sr. Hernández per la plantada que li van fer el dia que van
quedar per visitar els habitatges tutelats.
El Sr. Hernández, accepta les disculpes del Sr. Serra, como no pot ser d’altra
manera, però recorda que havien més regidors convidats a la visita.
El Sr. Serra, espera que l’equip de govern torni a organitzar una visita als pisos
tutelats.
2) El Sr. Josep Serra diu que les faroles que s’han ubicat al carrer Sant Jordi
de la Coromina, estan al mig de la vorera impedint els pas de cotxets de
nens o de cadires de rodes, pensa que s’ha de trobar una solució.
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Diu el Sr. Alcalde que l’Ajuntament ha ocupat un metre de propietat privada.
Ara s’ampliarà la vorera amb cinquanta centímetres, això quedarà acabat.
3) El Sr. Serra demana quan començaran les obres del Projecte de la llera
del riu de la coromina.
Contesta el Sr. Alcalde que a nivell administratiu tot està fet i tot està a punt, i és
veritat que ja hauria d’haver començat. Però es vol actuar sobre la canalització
de les rases, amb la intenció de reduir fangs.
4) El Sr. Serra diu que sobre la qüestió del cens d’habitatges, la gent hi te
certa confusió i no s’ha explicat be que és el que es fa i quin és l’objectiu
final.
Contesta el Sr. Hernández, que l’objectiu principal és identificar els habitatges
buits de Cardona. Tindran números a finals de juny, que és quan esta previst
finalitzar aquesta feina. També s’aprofita per veure l’estat de l’habitatge i si es
troba algun propietari es pregunta si estaria disposat a posar-ho al mercat de
l’habitatge.
Si l’habitatge no està en condicions s’informa que s’ha de fer per condicionar-lo.
També vol recordar que el problema de l’habitatge a Cardona és greu, hi ha poca
oferta i molt cara. Fins ara s’han identificat uns 120 habitatges buits
susceptibles de ser llogats, cal dir que això és una voluntat del propietari i
l’Ajuntament no té eines per forçar-ho. I diu que s’ha demanat un ajut per cobrir
les despeses de possibles nous llogaters.
Recorda que la qüestió de l’habitatge és un dels eixos estratègics d’aquesta
legislatura per l’equip de govern.
El Sr. Serra diu que és conscient que l’ampliació de CORSA, no és
responsabilitat municipal, però demana que es faci alguna acció. Posa de
manifest que hi a naus en venda i recorda que la qüestió de l’habitatge és un dels
eixos estratègics d’aquesta legislatura per l’equip de govern.
El Sr. Alcalde diu que des de l’Agència s’estan fent un gran esforç sobre aquesta
qüestió.
El Sr. Tristany, aprofita l’ocasió per agrair el Sr. Xavier Font la feina feta a
l’Agència. Ha deixat l’agència perquè ha trobat feina de lo seu. Passant al tema
diu, que en un primer moment es va fer una feina per esbrinar quins objectius
tenen els propietaris. També s’està fent una feina de retolació dels polígons de
Cardona, Solsona i Olius.
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Han de ser prou hàbils per fer una campanya molt ben feta, que posi de
manifest l’oferta que es pot donar.
Ell Sr. Alcalde diu que l’esforç està centrat en trobar alternatives. Qualsevol
aportació d’idees o be nous contactes, que puguin intermediar ho exploraran.
El Sr. Serra, demana que si es pot se’ls faci arribar el cens actual.
5) El Sr. Serra pregunta, quan s’arranjaran les pilones de la plaça del Vall.
Diu la Sra. Barrera que estan esperant el pèrit de l’assegurança, ja que el cost
estimat per arranjar-ho és d’uns 10.000 euros, són molts diners i s’ha d’anar
molt en comte. Estan en un impàs de burocràcia.
El Sr. Serra, espera que el perit vagi en cotxe i no pas a peu.
Es veritat diu la Sra. Barrera que la qüestió de les pilones desespera, però per un
costat han de ser pacients i per l’altre insistir. El que pot assegurar s’està a sobre
del tema.
El Sr. Serra pensa que Cardona ha de ser l’únic poble on no funcionen, ni les
pilones, ni les barreres de pàrquing, ni els ascensors.
La Sra. Molner explica que referent als ascensors ara s’ha fet el nou concurs amb
la intenció de que funcionin com han de funcionar.
El Sr. Alcalde manifesta que la instal·lació de les pilones és un sistema car i que
no es pot assumir.
El Sr. Serra diu que sembla que no funciona cap d’aquests sistemes.
El Sr. Alcalde explica que creu que també hi ha un tema d’incivisme de les
persones que les utilitzen, hi ha gent que els hi dóna cops per a què baixin.
La Sra. Barrera es mostra molt enfadada per aquesta qüestió. Han pressionat
molt a l’empresa, fins i tot li han anul·lat factures. Es un servei que es paga i el
donen de forma molt defectuosa. Es possible que pel proper Ple convoquin
algun responsable de l’empresa perquè expliquin el que esta succeint.
Diu el Sr. Serra que ell no ho sap però és evident que alguna cosa falla, doncs les
avaries són constants.
Pensa el Sr. Tristany, que aquest és un sistema molt fràgil i de car manteniment.
Creu que s’haurà de fer una forta inversió, si es vol enfortir el sistema.
El Sr. Casas creu que es possible que el sistema de targetes igual no es prou
efectiu.
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Afirma el Sr. Tristany, que les targetes atorgades estan perfectament
registrades.
Abans de finalitzar el Ple, el Sr. Alcalde vol incidir en el fet que sobre les
polítiques d’incentivació de l’habitatge buit el més important és la
intermediació.
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.

