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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 8 DE MAIG DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 8
de maig 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
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental Teresa
Carrasco Villa, per absència, per baixa de maternitat de la SecretàriaInterventora accidental de la Corporació, Brígida Manau Vila.

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 6 de març de 2014; Ple extraordinari del dia 8 d’abril de 2014 i
Ple extraordinari del dia 30 d’abril de 2014.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 6 de març de
2014; Ple extraordinari del dia 8 d’abril de 2014 i Ple extraordinari del dia 30

2

d’abril de 2014, s’aproven per unanimitat dels 12 membres presents de la
Corporació dels tretze que la composen.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 25 al núm.
31 i del núm. 34 al núm. 65 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.
25 al 31 i del núm. 34 al núm. 65 de 2014, 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:
El Portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que a nivell informatiu li
agradaria que se li fes un aclariment respecte al Decret de l’alcaldia núm. 49,
punt 4.4. apartat 4.1.1. de l’Àrea de la Regidoria de Governació, ja que li ha
sorprès veure que es feien efectius els dies de personal de la policia local i
demana si això és habitual i si consta en el conveni de personal.
El Tinent d’alcalde delegat de Governació explica que la policia local té uns dies
d’assumptes propis com qualsevol membre del persona, però com que per
qüestions del servei no els poden gaudir, a final d’any se’ls paguen.
El Sr. Casas diu que si poden gaudir-los i no els fan, no és lògic que es paguin.
Això seria com pagar unes vacances.
El Sr. Tristany diu que el motiu pel qual no els gaudeixen és perquè no poden
per raó del servei, no perquè no els vulguin fer.
El Sr. Casas demana que se li faciliti un llistat sobre aquests pagament, per tal
de saber a quin import ascendeix.
El Sr. Casas diu que respecte al Decret de l’Alcaldia 56, a l’apartat 4.1.2., que es
refereix a una acceptació d’un espai lúdic de salut per a la gent gran, voldria que
la Tinent d’alcalde delegada de Benestar Social li expliqués de que tracta el
tema.
La Tinent d’alcalde delegada de Benestar social Sra. M. Elena Xixons explica,
que la Diputació de Barcelona cedeix en propietat un aparell que anomenen
espai lúdic de salut, destinat principalment per a la gent gran, però que el pot
utilitzar tothom i en el qual es poden realitzar uns 20 exercicis. Aquest aparell
ja s’havia demanat anteriorment i no havia estat concedit i ara amb la
convocatòria d’enguany ens van comunicar que el concedien. Previament, va
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venir una tècnica de la Diputació per inspeccionar diferents indrets per ubicar
aquest aparell, que en un principi es volia situar a la plaça del Cap, però que
finalment es va desestimar ja que es volien fer obres d’arranjament de l’espai.
També van mirar el parc del Camí Nou, que encara que els agradava el van
considerar massa lluny, també es va mirar a la plaça del Casal d’Avis, però és un
lloc on dóna molt el sol i quedava una mica just. Finalment es van decidir per
l’espai que queda al costat del Camp de Futbol, on comença la Passera de la
Ctra. De la Mina.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’establiment del
règim de dedicació de la Sra. Aida Molner i Pejoan, Tercera Tinent
d’Alcalde coordinadora de l’Àrea d’Hisenda i Ordenació del
Territori, a partir del dia 15 de maig de 2014, a l’empara i de
conformitat amb l’ article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i l’article 75 de la Llei reguladora de les Bases de Règim
Local.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, en data 11 de juny de 2011 va quedar constituït el nou Ajuntament
resultant de les eleccions locals convocades per RD 424/2011, de 29 de març, i
celebrades el dia 22 de maig de 2011; què en data 15 de juny de 2011, es va dictar
el Decret 78/2011, resolent nomenar els regidors delegats de l’alcaldia, amb
atribució de les corresponents responsabilitats; què per Decret 79/2011, de 15 de
juny de 2011, es va resoldre nomenar els tinents d’alcalde i la conseqüent
formació de la Junta de Govern Local.
Atès que pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de
juny de 2011, es va establir el règim de dedicació als membres de la Corporació
Municipal, fixant les retribucions brutes, així com la dedicació; a l’empara i de
conformitat amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
l’article 75 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que la Sra. Aida Molner i Pejoan, Tercera Tinent d’Alcalde coordinadora de
l’Àrea d’Hisenda i Ordenació del Territori, tenia assignada una dedicació del
85% a l’Ajuntament de Cardona, amb compatibilitat en el 15% restant de
dedicació a la seva activitat professional, amb efectes del dia 1 d’agost de 2011.
Atès que la Sra. Aida Molner i Pejoan vol establir una nova dedicació
corresponent al 65% a l’Ajuntament de Cardona, amb compatibilitat en el 35%
restant de dedicació a la seva activitat professional, a partir del dia 15 de maig de
2014.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Establir el règim de dedicació de la Sra. Aida Molner i Pejoan,
Tercera Tinent d’Alcalde coordinadora de l’Àrea d’Hisenda i Ordenació del
Territori,en un 65% a l’Ajuntament de Cardona, amb compatibilitat en el 35%
restant de dedicació a la seva activitat professional, i unes retribucions brutes
mensuals de 1.129,14 €, a partir del dia 15 de maig de 2014, a l’empara i de
conformitat amb l’ article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
l’article 75 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. Aida Molner i Pejoan i donar
compliment als tràmits procedimentals oportuns per a la seva efectivitat.”
Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que es tracta d’un canvi de dedicació de la
tinent d’alcalde Sra. Aida Molner. Que els tants per cents de les dedicacions que
s’especifiquen, són molt relatius, ja que des del punt de vista dels Regidors que
formen l’Equip de Govern, a nivell ètic i professional es considera que malgrat
aquest canvi, la dedicació de la Sra. Aida Molner, continua sent dels 100 %. Si
que és veritat que alguns dies s’absentarà de l’Ajuntament, concretament dos
dies, ja que fins ara només s’absentava un dia, però a les tardes i caps de
setmana es dedicarà a les tasques de l’Ajuntament. Per tant, es porta aquest
dictamen a la consideració del Ple, perquè es considera en consciencia que s’ha
de fer així i vol agrair la feina de la Regidora que encara que compti amb una
dedicació del 65 %, realment la seva dedicació serà igual que la dedicació de la
resta de regidors del 100 %.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, no intervé.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs explica que encara que
entén el que ha explicat l’alcalde, tenen una qüestió a dir i és que quan es va fer
el canvi de dedicació de la tinent d’alcalde M. Elena Xixons ja es va comentar
que les tasques que tenia assignades s’anirien compaginant amb els altres
regidors. Però, recordant les regidories que té assignades la Sra. Aida Molner,
vol que consti en acta si continuarà tenint les mateixes, si alguna part d’aquestes
les assumirà un altre regidor o si hi ha alguna d’aquestes feines que es deixarà
de fer.
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La Sra. Aida Molner contesta que no, que a nivell d’Hisenda s’ha avançat molt i
que amb el Pla de Sanejament no hi ha tanta feina a fer i pel que fa a nivell
d’urbanisme també. Com ja ha explicat l’alcalde la dedicació de tots sempre ha
estat del 100 % i pensa que per part de tots els regidors és una actitud
d’honradesa perquè com es sap, dediquen a l’Ajuntament les hores que facin
falta.
L’alcalde diu que com poden veure les tasques son les mateixes.
La Sra. Farràs diu que ho ha demanat perquè en el dictamen s’especifica que és
per motius de compatibilitat amb les tasques professionals particulars.
La Sra. Aida Molner diu que no hi ha cap incompatibilitat.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup Municipal del PSC (1).

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de la
plantilla de l’Ajuntament de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Per acord del Ple de la corporació de data 2 de gener de 2014 es va aprovar el
Pressupost general de l’Ajuntament, la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Cardona corresponents a l’any 2014.
Vist l’informe de Secretaria de data 29 d’abril de 2014 relatiu a la necessitat de
fer una modificació de la plantilla de personal pel que fa als llocs de treball
reservats a funcionaris de carrera, sots-escala administrativa, reduint la
dedicació de la plaça d’administrativa adscrita a l’Àrea de Serveis Generals.
Vist el que disposen els articles 25 a 33 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals en relació
a les plantilles i les relacions de llocs de treball.
Atès que l’article 27 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que la plantilla es
podrà modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost, durant el seu
any de vigència, si respon a criteris d’organització administrativa interna.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local en relació a l’article 32.1 del Decret 214/1990 de
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30 de juliol, el Ple és l’òrgan competent per aprovar les modificacions de la
plantilla i de la relació de llocs de treball.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Cardona per a l’any 2014 reduint un 20% la dedicació del lloc de treball
reservat a funcionari de carrera, sots-escala administrativa, plaça
d’administrativa, adscrita als serveis generals (grup c1), d’acord amb les
necessitats del servei i del que disposa Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament al servei de les entitats locals.
Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner per tal que expliqui el dictamen.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida Molner, explica que com ja es
va dir a la comissió informativa, la funcionaria que ocupa la plaça
d’administrativa, adscrita als serveis generals (grup c1), va sol·licitar una
reducció de la jornada laboral i com que és funcionària s’ha de procedir a
modificar la plantilla de personal quedant aquesta plaça amb una dedicació
parcial.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, el quals no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup Municipal del PSC (1).
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3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació del
catàleg dels llocs de treball de l’Ajuntament de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
En el Ple ordinari de la Corporació celebrat en data 2 de gener de 2014 es va
aprovar el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, així com la
plantilla i el catàleg de llocs de treball.
Atesa la necessitat de modificar el catàleg de llocs de treball del personal
funcionari d’acord amb les necessitats organitzatives de l’Ajuntament
acreditades a l’expedient i de conformitat amb les potestats d’autoorganització
previstes a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i de l’article 69 i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel qual s’aprova
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), en el següent sentit, tal i com es
recull en el document annex:
-

Incloure una plaça temporal de tècnic d’administració especial per
desenvolupar tasques d’intervenció i tresoreria (grup A2)

-

Reduir un 20% de la jornada laboral de la plaça d’administrativa adscrita
a serveis generals (grup C1)

Atès l’informe de la secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de data
29 d’abril de 2014.
Atès que s’ha procedit al corresponent tràmit d’informació amb els
representants sindicals de l’Ajuntament, tal i com es troba documentat a
l’expedient, en els termes dels articles 33, 34 i 37.c) de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP).
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament de Cardona incloent una plaça temporal de tècnic d’administració
especial per desenvolupar tasques d’intervenció i tresoreria (grup A2) i reduint
un 20% la jornada laboral de la plaça d’administrativa adscrita als serveis
generals (grup c1), d’acord amb les necessitats organitzatives de l’Ajuntament
acreditades en el corresponent expedient, i d’acord amb el document annex.

8

Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes del seu coneixement i
entrada en vigor, d’acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei de Bases de
Règim Local.
Tercer.- Notificar el present acord als representants dels treballadors.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner per tal que expliqui el dictamen.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner diu que com ja es va
explicar a la Comissió Informativa, com es tracta d’una qüestió que afectava al
funcionament administratiu de l’Ajuntament, es van reunir als grups municipals
per informar-los que com a conseqüència de que la secretària-interventora
accidental Sra. Brígida Manau havia d’agafar la baixa de maternitat, es va
habilitar a la Sra. Teresa Carrasco per fer aquesta feina durant aquest període i
per tal de reforçar les tasques d’intervenció incorporar en règim de comissió de
serveis una persona que estava d’interventor en un altre Ajuntament. Per tant,
es comptarà amb la secretària-interventora habilitada que serà la Teresa
Carrasco durant el temps que duri la baixa de maternitat de la Brígida Manau i
les tasques d’intervenció que les farà aquest funcionari en comissió de serveis.
D’aquí a un any serà quan s’incorpori el secretari d’habilitació nacional que ha
estat designat per Cardona i que és el Sr. Oscar Campos, com també ja es va
informar a tots els regidors.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, el quals no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup Municipal del PSC (1).

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014, dins el
pressupost municipal vigent.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a
l’exercici 2015, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar
crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer
front a les despeses que es diran.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i
minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos
necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
30200
Taxa i cànon recollida, tractament i eliminació
escombraries i form
39900
Altres ingressos diversos
Total Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos

1.031.771,00 €
4.696,55 €
2.456,50 €
1.038.924,05 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
45050
Generalitat de Catalunya subvencions treball
45080
Generalitat de Catalunya subvencions diverses
46100
Diputació de Barcelona subvencions diverses
Total Capítol IV.- Transferències corrents

1.401.250,00 €
40.571,92 €
41.348,14 €
37.495,80 €
1.520,665,86 €

ESTAT DE DESPESES
1r.- Capítol I.- Despeses de personal
A02 169 13100 Retribucions Plans d’Ocupació
A02 169 16000 Seguretat Social Plans d’Ocupació
B03 912 10000 Retribucions càrrecs electes
Total Capítol I.- Despeses de personal

2.067.260,00 €
58.611,72 €
19.456,00 €
-2.605,00 €
2.142.722,72 €

2n.- Capítol II.- Despeses corrents de béns i serveis
B02 920 22100 Energia elèctrica Serveis Generals
B02 929 27000 Fons de contingències
C04 155 21000 Reparació i manteniment via pública
D12 169 22699 Altres despeses abandonament animals
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis

1.669.653,00 €
2.456,50 €
2.605,00 €
41.348,14 €
4.696,55 €
1.720.759,19 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit
1/2014, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà
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aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat
al·legacions.

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner per tal que expliqui el dictamen.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner diu que com sempre
que es fa una modificació de crèdit, és conseqüència de que algunes partides han
sofert una modificació augmentant o minorant la seva dotació pressupostària.
Una de les modificacions, és com a conseqüència de la dissolució i liquidació del
Consorci del Solsonès i Cardona. Els ingressos per aquest concepte passaran a
incrementar la partida corresponent a d’altres despeses per abandonament
d’animals a la via pública. Per una altra part, l’empresa ENDESA ha fet una
regularització de factures i aquests ingressos s’ha imputat a la partida d’energia
elèctrica, per altres factures que hi puguin haver per despeses de llum.
També, s’han incorporat les subvencions dels plans d’ocupació, tant les que
deriven de la Diputació de Barcelona com també les subvencions del
Departament de Treball de la Generalitat i l’aportació del PUOSC 2013-2016
que enguany ha estat per la quantitat de 41.348,14 €. El fet d’incorporar-lo a la
partida no vol dir que es tingui l’ingrés sinó que s’ha concedit la subvenció.
També, s’ha creat un fons de contingències, per partides que no tinguin suficient
consignació amb l’import de les retribucions dels càrrecs electes que
s’estalviaran amb les reduccions de les dedicacions.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, el quals no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup Municipal del PSC (1).

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la sol·licitud
d’autorització per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila
2014, el Corre de Bou.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Entre els dies 13 i 21 del mes de setembre de 2014 es celebrarà la Festa Major
d’aquest municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre de Bous.
Aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles existint
documentació de la seva celebració des de l’any 1664, celebrant-se en la forma
que habitualment es celebra des de començament de segle.
Atès que l’article 3 de la Llei 34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous, estableix la possibilitat de la realització de corre bous en
municipis amb tradició en espectacles taurins tradicionals sense mort del bou,
coincidint també amb festes majors.
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de l’esmentada Llei 34/2010 i
l’article 3 del Reglament de desenvolupament d’aquesta llei, aprovat pel Decret
156/2013, que estableix que per celebrar una festa tradicional amb bous, és
necessari obtenir autorització prèvia de la delegació territorial del govern.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de Llei
34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, i
l’article 3 del Reglament de desenvolupament de la llei, aprovat pel Decret
156/2013, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major
de la Vila 2014, el Corre de Bou, durant els dies següents:
Dia 13 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 20,00 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 14 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 15 de setembre, dilluns.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 17 de setembre, dimecres.
A les 21,00 h.
Vaquetes (Corre de Bou popular)
Dies 19 i 20 de setembre, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,15 h.
Vaquetes (Corre de Bou popular)
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Dia 21 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h.
Corre de Bou benèfic
Segon.- Aprovar el programa d’actes del Corre Bou 2014, tal i com disposa
l’article 5 de l’esmentada Llei 34/2010, de l’1 d’octubre i l’article 3 del
Reglament de desenvolupament d’aquesta llei.”
Intervencions:
L’alcalde explica que com cada any s’han d’aprovar els actes que es fan durant
els dies de corre bou. Enguany, hi ha un canvi a proposta de l’equip de govern,
aprovat per les diferents comissions, la de la Festa Major i la del Corre Bou,
respecte el dia 18 de setembre que a la tarda es farà l’acte institucional de la
recreació històrica i que durant tot el dia es faran actes en commemoració dels
300 anys de la Guerra de Successió i per tant a la nit no es faran vaquetes.
Aquestes es faran el dia abans, és a dir en comptes de dijous, el dimecres. Tots
els altres actes del Corre Bou es faran igual que l’any passat.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, el quals no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.

13

Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que voldria
recordar que a la darrera sessió el Ple Ordinari va demanar l’informe del
peritatge de la casa que hi ha al costat del camp de futbol i se li va dir que
s’havia de fer un estudi profund, per tant demana si ja s’ha fet.
L’alcalde li contesta que precisament avui ho volia explicar. Ja s’ha analitzat
l’informe de valoració i se’ls pot enviar als regidors sense cap problema o bé
es pot estudiar conjuntament amb l’arquitecte municipal. Cal dir que es
començaran ara les negociacions amb la propietat partint d’un preu inferior
al que resulta de la taxació feta, ja que aquest és el preu que correspondria en
cas d’’expropiació a la casa del Sort, perquè cal tenir en compte molts altres
requisits com que és una zona d’equipament des de que es van aprovar les
Normes Subsidiàries de Planejament al 1987, entre d’altres coses. Per tant,
ara hi ha un preu sobre la taula que l’Ajuntament ha fixat i a partir d’aquí, ja
hi ha contactes amb els propietaris per negociar sobre un preu més baix del
que s’ha fixat a la taxació. Quan es tingui l’informe de peritatge ja se’ls farà
arribar.
El Sr. Casas dóna les gràcies per la explicació i comenta que només ho ha
demanat per recordar-li.
A continuació, el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista,
passa ha plantejar els següents precs i preguntes:

1. El Sr. Casas diu que en primer lloc voldria informació respecte de les obres
que s’estan realitzant a la piscina gran, ja que ha vist que des de fa temps que
s’està treballant , creu que no avancen gaire i demana quin problema hi ha i
si es tindrà a punt el dia de l’obertura.
L’alcalde dóna la paraula al regidor de Serveis i Esports Sr. Sergi Ballesteros.
El Sr. Sergi Ballesteros explica que precisament avui ja s’està omplint la
piscina. Aquest any quan es va dir de posar-la en marxa es va comprovar que
l’aigua marxava. S’ha estat buscant la fuita durant dies i finalment s’ha
comprovat que hi havia una canonada trencada. Això ha motivat que
s’hagués de fer un forat d’uns 4 metres, canviar les reixes de sortida d’aigua i
rejuntar tota la piscina. Però tal com ja ha dit, avui s’ha començat a omplir.
Cada any hi ha hagut problemes amb les fuites de la piscina.
2. En segon lloc, el Sr. Casas demana que si la Regidoria de Governació podria
fer alguna cosa respecte als miralls col·locats per regular el trànsit ja que li
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han arribat moltes queixes de que estan bruts ó perden imatge. La qüestió és
que no tenen visibilitat i per tant, o bé s’haurien de netejar o bé canviar-los.
El tinent d’alcalde, Sr. Josep Tristany diu que sí que li han arribat queixes i
és cert que alguns miralls s’han de canviar i d’altres la brigada ja ha
començat a fer la neteja. Ja s’han adquirit 6 nous miralls per substituir els
que estiguin malmesos.
3. El Sr. Casas diu que el següent tema que vol tractar és una qüestió de
seguretat i es tracta del pas que hi ha al darrera del forn de pa del Capsu
anant cap al col·legi Mare de Déu del Patrocini, ja que en el primer tram de
les escales hi ha una xarxa que està arrovellada i molt malmesa i amb el
formigó aixecat i creu necessària fer una intervenció, ja que li consta que és
un terreny particular i el propietari l’hauria de reparar.
L’alcalde li contesta que es passarà nota al Servei Tècnics per tal que facin les
actuacions que calguin i ho comuniquin a la propietat per tal que reparin la
xarxa de la tanca.
4. El Sr. Casas diu que en els decrets que s’han donat compte al Ple fan
referència a l’aprovació d’un seguit de memòries valorades com per exemple
la de les obres de la plaça del CAP, l’actuació d’urgència del camp de futbol
de la Coromina, etc. i demana que si de totes aquestes propostes es realitzarà
alguna actuació o només és per tenir feta la memòria valorada.
L’alcalde contesta que moltes de les memòries valorades que es fan, són per
demanar subvenció i d’altres ja s’estan executant. Per exemple la memòria
valorada que es va fer per l’arranjament del carrer hospital per presentar-la
al PUOSC, finalment s’ha convertit en un projecte executiu i està en fase de
contractació; la memòria valorada de la plaça del CAP, ja s’estan realitzant
les obres, etc.
En quant a la memòria de la ludoteca, ja s’estan realitzant les obres; pel que
fa a la memòria valorada aprovada per l’arranjament del camp de futbol de
la Coromina es va redactar per demanar una subvenció d’accessibilitat a la
Secretaria General de l’Esport, per tal d’aconseguir ajuda pel finançament
de les obres dl’arranjament dels vestidors. Per tant, totes les que s’han
aprovat s’han utilitzat per fer les actuacions que calien. Totes aquestes
memòries realitzades pels Serveis Tècnics o s’estan executant les obres o
s’han utilitzat per demanar subvenció per poder fer les obres.
El Sr. Casas demana que si l’import de la subvenció no arriba al 100 % del
finançament, si les obres s’acaben realitzant o no.
L’alcalde contesta que s’ha de tenir en compte que l’import de la subvencions
de la Generalitat no arriben per fer grans actuacions i que a aquest
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Ajuntament la Generalitat encara li deu molt diners de la Llei de Barris i les
perspectives no son gaire bones. Ja es veu que no cobreixen gran part de
l’actuació, però que les actuacions que es tenen en marxa, l’Ajuntament les
pot realitzar perquè té el finançament, ja que en cas contrari no es podrien
executar. Es demana subvenció perquè tota ajuda és bona i en el cas de la
zona esportiva de la Coromina, l’import de la subvenció és aproximadament
del 20 % i quan resolguin la subvenció s’intentarà adaptar les obres per tal
que sigui viable executar-les.
Pel Grup Municipal de CIU:
-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta que
el seu grup no farà preguntes puntuals ja que quan tenen alguna a fer van
directament al regidor que li pertoca. Però que com hi ha temes pendents
molt importants com és el conveni amb la fundació SHE i com que
aquests temes no estan acabats, volen demanar informació sobre aquest
conveni que en el seu dia es va dir que seria un conveni marc, més altres
convenis diferents per a cada actuació. Es per tenir constància de que
s’està treballant i si aquests convenis finalment es portaran a l’aprovació
del Ple o només els aprovarà l’Equip de Govern.
L’alcalde explica que com ja va informar en una reunió respecte de com
estava estructurat jurídicament, els advocats ja han anat assessorant de
com es faria. Cal dir que es parteix d’un conveni marc que ja ha arribat a
l’Ajuntament, que s’ha d’aprovar i signar i després hi ha d’altres convenis
més específics de les actuacions a realitzar, a més del conveni amb la
fundació La Caixa per a la aportació al projecte de Cardona Integral.
Actualment amb tots aquests temes s’està treballant.
La proposta definitiva del conveni marc està a punt de tancar-se i de les
altres propostes de conveni s’està treballant. Cal dir, que encara que no
caldria fer l’aprovació pel Ple, la voluntat de l’equip de govern és portar-lo
perquè es creu que son convenis d’un projecte molt important per
Cardona i els hi agradaria poder tenir el consens de totes les parts.
La Sra. Farràs demana si es portarà a aprovar pel Ple o només se’n
donarà compte, ja que això és diferent i voldrien assessorar-se
jurídicament de les implicacions del seu grup pel fet d’aprovar-lo o no.
L’alcalde li diu que els convenis per llei no s’han de portar al Ple però la
voluntat de l’equip de govern és portar-los al Ple amb votació, perquè es
creu que és un tema important per Cardona i els grups s’haurien de
posicionar i també poder fer aportacions per millorar els convenis.
Aquest conveni-marc es portarà en el proper Ple extraordinari que es
celebrarà a finals de mes i si tothom està d’acord es sotmetrà a votació.
La Sra. Farràs diu que tot això ho ha demanat pel fet que els han citat per
la propera setmana i el document li ha arribat avui. L’equip de govern ja
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ha tingut temps de comentar-lo amb els seus assessors jurídics, però cal
dir que el grup de CIU no sap si tindrà temps per poder-lo estudiar per la
setmana vinent i si es tindrà la resposta dels seus assessors jurídics. Per
tant, és un tema que si s’ha de votar es necessita temps per estudiar-lo i
donar la resposta.
L’alcalde li diu que els assessors tècnics de l’equip de govern també son
els de la resta de grups tant els de l’Ajuntament com els externs, per tant
si ho volen els hi donaran els telèfons perquè es posin en contacte amb
ells i amb el bufet d’advocats també.
La Sra. Farràs contesta que agraeix l’oferta i que si que li demanarà la
informació dels contactes.
L’alcalde li proposa buscar un dia de la propera setmana per reunir-se i
parlar d’aquest tema i que el conveni que se’ls ha facilitat és el definitiu
que ha estat acceptat per l’equip de govern, per la fundació SHE i el seu
Patronat i com podran veure hi ha noves incorporacions que beneficiaran
a Cardona. Aquesta proposta que entendran molt bé, incorpora els canvis
que s’han fet i que son satisfactoris pels interessos de l’Ajuntament de
Cardona. No obstant, si tenen temps pel proper dimecres de tenir la
informació i l’assessorament adient al tema, anirà bé.

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

