1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 27 DE MAIG DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 27
de maig de 2014, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària,
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.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del
“saler d’or de la vila de cardona” 2014 a la Banda de Música de
Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atesa la molt meritòria trajectòria cultural de la Banda de Música de Cardona
que representa i recull el testimoni de la gran tradició musical cardonina, que ha
donat a la Vila importants compositors i músics, així com peces musicals claus
del patrimoni cultural cardoní.
La Banda de Música de Cardona ha anat més enllà de les funcions musicals de
les festes locals (cercaviles, processons, concerts i altres), amb la seva projecció
exterior participant a les festes d’altres poblacions.
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.
D’acord amb el Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat
pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, que 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/0 social que ha beneficiat de manera
meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.
Per Decret de l’Alcaldia de data 6 de maig de 2014, es va incoar expedient
d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de
Cardona” a la BANDA DE MÚSICA DE CARDONA, 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
la BANDA DE MÚSICA DE CARDONA, tal i com estableix l’article 14 de
l’esmentat Reglament.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona”, any 2014, a
la BANDA DE MÚSICA DE CARDONA, 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 cultural, que
representa i recull el testimoni de la gran tradició musical cardonina, que ha
donat a la Vila importants compositors i músics, així com peces musicals claus
del patrimoni cultural cardoní, a més de la seva projecció exterior participant a
les festes d’altres poblacions.
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Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors
i Distincions de Cardona.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que tal com va informar a les diferents
reunions amb els grups, la proposta definitiva és atorgar el Saler d’Or de la vila a
la Banda de Música de Cardona, no únicament a la banda actual com a tal,
encara que formalment es faci així, sinó que s’atorga a la banda actual en
reconeixement a l’enorme trajectòria musical de Cardona. Sempre s’ha dit
Cardona és música. Fa poc es va fer un documental de Música d’un poble, i és
evident que aquest documental identifica molt bé el que és Cardona i la música.
Avui es té una institució molt potent que no només és passat, sinó sobretot és
futur i això és important reconeixeu-ho. També aquest saler és un
reconeixement a la trajectòria de moltes persones, moltes que ja no estan entre
nosaltres, que ja no ens acompanyen, que han fet molt per la música a Cardona i
també vol ser a més d’un reconeixement als seus components actuals i els seus
directors en Xavi Ventosa i el Narcís Mellado, un saler dedicat a tota la gent que
ha passat i ha format part de les bandes, les cobles i les orquestres de Cardona i
que avui un segle i mig després continua activa, amb perspectives de futur. És
un saler mol sentit i merescut i crec que s’ha fet una bona elecció.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC explica que el grup
municipal socialista se suma a les paraules que ha dit l’alcalde i secunden
totalment el dictamen i per tant manifesten que votaran a favor perquè creuen
que és molt representatiu i està molt encertat atorgar aquest saler d’or a la
Banda de Música de Cardona.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal del CIU diu que vol fer una
puntualització i és que normalment el saler d’or fins ara s’ha donat a persones
amb una llarga trajectòria. Es veritat que la banda és una entitat molt jove,
encara que sigui un reconeixement a la música de tots els temps en el poble, el
Saler d’Or és dóna a la banda, una entitat jove i que esperen que això serveixi
per encoratjar i seguir endavant i que la seva trajectòria futura sigui tan brillant
com la que tenen fins ara.
La Sra. Farràs continua dient que el seu grup recorda molt bé el naixement de la
banda i recorda que al darrera també hi ha l’escola de música i unes mares molt
entusiastes que van començar-la fa gairebé 20 anys. Fa uns 15 anys, que el Josep
Maria Sala amb aquestes mares van signar el conveni per que fos l’escola
municipal de música i que realment hi ha una història al darrera força emotiva i
d’esforç de molta gent i totalment d’acord en que es doni el saler d’or a la banda
de música.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
conveni-marc de col·laboració entre la Fundació privada SHE i
l’Ajuntament de Cardona per a l’execució del “Projecte Cardona
Integral”.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que l’Ajuntament de Cardona té la voluntat de desenvolupar l’execució del
“Projecte Cardona Integral”, un projecte pioner, que té com a objectiu
convertir la població en un referent per a la promoció de la salut, creant un
entorn favorable a la pràctica de l’esport i a l’adopció d’hàbits saludables per
part de tots els ciutadans i que generarà un resultat positiu per al municipi i per
al conjunt dels seus ciutadans.
Atès que la Fundació Privada SHE, com a entitat sense ànim de lucre i d’acord
amb les seves finalitats, desitja col·laborar per si mateixa o a través d’altres
entitats de la mateixa naturalesa, en la implantació al municipi de Cardona de
l’esmentat projecte.
Atesa la proposta del conveni marc de col·laboració entre la Fundació Privada
SHE i l’Ajuntament de Cardona, per tal d’establir les seves relacions en el
desenvolupament i l’execució del “Projecte Cardona Integral”
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Fundació Privada
SHE i l’Ajuntament de Cardona, per tal d’establir les seves relacions en el
desenvolupament i l’execució del “Projecte Cardona Integral”.
Segon.- Facultar a l’alcalde a subscriure el present Conveni, de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
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règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que es porta per la seva aprovació, con es va
dir al darrer ple, el conveni marc que regularà les relacions entre la fundació
SHE i l’Ajuntament de Cardona. Un conveni que emmarca unes fites importants
per Cardona, sobre tot emmarca unes relacions que ja van començar abans del
2009, amb tot un seguit d’actuacions que la fundació SHE ha anat fent a la vila
de Cardona. En els últims anys aquestes actuacions s’han accentuat fins a la
creació d’un projecte marc en el qual hi ha una primera fase molt interessant, de
la qual s’ha estat parlant aquest matí. És un conveni que dóna un impuls
important a la vila de Cardona i que emmarquen unes relacions amb una
fundació internacional que té un paper destacat en el marc de salut al mon, a
través d’una persona que és fill adoptiu de la vila i que vincula la trajectòria a
partir d’ara a la vila de Cardona i això per a qualsevol municipi es un orgull i per
nosaltres i crec que per tots també.
Aquest conveni ha estat consensuat i regula aquestes relacions. A part, vindran
d’altres convenis un per a cada fita. De moment es té aquest conveni marc, que
és pioner al país per tal de convertir Cardona en una ciutat saludable a uns anys
vista, que permetrà a Cardona aconseguir diferents coses, com la dotació
d’equipaments, la conscienciació de la població a través del programa que s’ha
presentat avui i l’impacte econòmic i social que tindrà així com la projecció de la
vila arreu.
Avui es dóna un pas important pel futur de Cardona, com molts dels que s’han
fet en els últims anys. És important aquest salt qualitatiu que se suma a d’altres
projectes que la vila té en marxa com és el projecte turístic ja iniciat de la
muntanya de sal, el projecte Wellness de la sal, que s’emmarca perfectament en
aquest de Cardona integral, al qual s’afegiran d’altres interessants que l’aniran
engrandint, del qual ja es té a dia d’avui una primera fase, amb finançament i
terminis d’execució. Evidentment és un conveni marc, és un full de ruta del qual
cal concretar els dos convenis importants que són el de les rutes i el del camp
d’esports que estan en marxa, i també concretar el projecte executiu per tal de
consensuar-lo i començar a executar les actuacions.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal del PSC explica que el seu grup
votarà a favor d’aquest conveni marc, ja que quan abans es posi en marxa
millor. La idea és una idea de territori i de poble i creuen que aquesta
col·laboració ha d’anar endavant i serà molt beneficiós pel poble i aprofitar per
deixar clar que no estan contents com es porten les coses sobre aquest tema, tot
aquest secretisme o falta d’informació que hi ha i que no els agrada.
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Tal com ja li va dir en plens anteriors, una cosa és participar en el projecte i una
altra informar. Els grups de l’oposició com participar no s’està participant, ja
que es porta per aprovar el conveni un cop ja està definit, sense que s’hagués
intervingut en el moment de la seva elaboració. Caldria que es tingués en
compte, en la preparació dels altres dos convenis que seran més difícils
d’elaborar i en els quals també, els agradaria participar. Sobretot en el que fa
referència al projecte del camp d’esports, encara que ja se sap són complicats
els terminis i portar-ho tot endavant, però volem recordar que dins l’àmbit
esportiu i competitiu, la temporada acaba aquesta setmana i si s’haguessin
quadrat els terminis, les màquines ja es podrien posar a treballar al camp i estan
molt lluny d’aquí. Se sap que és complicat però tots aquests temes es podrien
parlar i no es participa, no es té informació sobre els plànols i ni se sap si farà.
Estem recelosos de tot, digué el Sr. Casas.
I li reitera a l’alcalde que els agradaria participar i que ho tinguin present, ja que
això pot fer allargar més tot el procés.
L’alcalde li diu que sobre que és un projecte de poble, evidentment que ho és.
D’altra banda les coses es poden fer millor, però la voluntat de l’Equip de
Govern ha sigut de màxima transparència i participació. La realitat és que les
coses s’han de treballar i fer-ho costa molt, sobretot en una operació com
aquesta que no és habitual a Cardona, ja que és un projecte gran i l’equip de
govern és el que té la responsabilitat i ha de fer les propostes. S’ha fet una
proposta i s’ha estat 3 setmanes treballant-lo. Els altres convenis seran de la
mateixa manera, ja que no es pot fer d’una altra manera. Els documents es
posaran sobre la taula per discutir i parlar-ne com s’ha fet amb aquest conveni i
les esmenes que han calgut. Cal tenir en compte que l’ajuntament és una de les
parts i que hi ha un altra part amb la que s’ha d’arribar a un acord.
Respecte als projectes, evidentment potser no s’ha arribat als terminis que es
volia, a mitjans del 2013 com es plantejava, però hi ha un calendari que aquest
estiu s’intentarà concretar, on ja es tindrà un projecte sobre la taula per discutir
i que les obres comencin el més aviat possible. Però també és una realitat i avui
s’ha vist al matí, que es tracta d’un projecte ambiciós en el qual el camp
d’esports és una peça important per Cardona però no la única, si no que el
projecte va molt mes enllà. Evidentment quan es porta endavant un projecte
amb la responsabilitat com a equip de govern, s’intenta fer el millor possible
pensant en els interessos generals i a vegades les coses es fan des de un punt de
vista de gestió de la forma més adequada pel bé comú. És un projecte ambiciós
amb una gran inversió, amb un acord importantíssim amb una fundació
internacional i fins que les coses estan lligades i no són una realitat sobre la
taula no es positiu donar-les a conèixer, per tal de no crear falses expectatives.
Ara es té un conveni, està en fase de redacció un projecte executiu del camp
d’esports i es tenen unes rutes definides. Només manca fixar el projecte concret
i els terminis d’execució, perquè el finançament ja es té i aquesta és la millor
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notícia. Per tant, a partir d’aquí entenc que s’ha de millorar en la participació i
l’equip de govern està a la disposició del seu grup.
El Sr. Casas manifesta que espera que així sigui, però insisteix en que s’han de
posar en la seva situació, sempre es presenten les coses quan ja estan fetes,
encara no es té un projecte clar del que es farà al camp d’esports, per tant
voldrien participar-hi ja que no creuen que sigui tan complicat.
L’alcalde contesta que està d’acord i s’ha de millorar, però des de l’oposició
sempre es diu que l’equip de govern treballi i proposi i per tant, això és el que
s’ha fet fins ara. Treballar al màxim i proposar en el moment que es tenen les
coses que es poden discutir, i això no s’ha deixat de fer mai.
L’alcalde diu que els agradaria que s’entengués l’esforç que comporta i que
gràcies al convenciment d’uns quants, s’ha aconseguit que en els pròxims dos
anys s’inverteixin gairebé 3 milions d’euros, una realitat que no és comparable a
cap altre poble del nostre país.
Continua repetint, que gràcies a aquest projecte es tindran unes instal·lacions
que no s’han pogut fer en els darrers anys, per diferents motius i això es
important, no només tenir unes instal·lacions esportives dignes, sinó un
projecte de base internacional aplicable al mon que projectarà a Cardona com a
referent de salut, convertint-nos en un poble saludable si tots col·laborem.
S’entenen les crítiques i s’ha de treballar per millorar aquesta participació i
aquesta informació, però demana molta positivitat en el projecte i molta
implicació, ja que Cardona si juga molt perquè és un projecte clau pel poble.
El Sr. Casas diu que espera que es solucionin els problemes i es pugui treballar
conjuntament.
La Sra. Cloti Farràs, Portaveu del Grup Municipal de CIU explica des del seu
grup abans que res volen agrair a la fundació SHE la confiança que diposita en
la gent de Cardona per tal de tirar endavant aquest projecte i també per l’esforç
que els consta que s’ha fet, per tal d’aconseguir el finançament per la
construcció del camp d’esports.
En relació al conveni marc que l’alcalde porta al Ple per la seva aprovació,
comenten que saben que aquesta no era necessària, ja que de fet per demostrar
la implicació dels tres grups municipals en el projecte de Cardona integral, era
suficient amb una moció d’adhesió i que s’entén que hi ha una intenció de
compartir una responsabilitat, que de fet correspon al partit que governa. Ara sí
que busca una unitat a la carta, i el grup de CIU li recorda que ven oferir una
unitat que l’alcalde va rebutjar, ara fa un any, i que no tenia cap condició prèvia.
Dit això, es tracta d’un conveni marc que segons els serveis jurídics que s’ha
consultat, jurídicament és correcte. Destacar el fet de que no suposa cap
desemborsament econòmic per l’Ajuntament i que la forma d’execució de les
fites del conveni remetrà a la signatura dels convenis posteriors. La qüestió més
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complexa que es plantejarà en el desenvolupament d’aquest conveni, creuen que
serà en la construcció del camp d’esports ja que serà en un terreny de titularitat
municipal que està qualificat d’equipament esportiu i que té la condició de bé de
servei públic i que això pot comportar la gestió d’un servei públic, una
autorització privativa o especial o una concessió, i que se suposa que ja se’ls
anirà informant de com es té previst fer.
També dir que el fet de que es tracti d’una fundació privada i sense ànim de
lucre i que els contractes a signar poguessin no ser onerosos, qüestió que
s’haurà de verificar, suposarà que s’ha de complir amb els tràmits d’utilització
dels bens de domini públic, regulats en el Reglament de Patrimoni dels ens
locals.
La Sra. Farràs diu que totes maneres no volen acabar la intervenció sense
mostrar la nostra total adhesió i total compromís amb el projecte de Cardona
com a comunitat d’hàbits saludables per anar cap a la millora del benestar físic i
social dels cardonins. A més a més, volen celebrar, que es posi fil a l’agulla per
començar les obres de l’equipament esportiu del camp de futbol, encara que no
han vist de moment ni el projecte bàsic ni l’executiu. En aquest sentit si que
agrairien que ja que estan, tinguin l’oportunitat de poder-lo veure i dir la seva,
ja que en principi es suposa que és un projecte que encarrega aquest ajuntament
i creuen que els grups de l’oposició també poden tenir coses a dir.
L’alcalde li contesta que moltes gràcies, que li agraeix les paraules i sobretot
perquè qui guanya amb aquest projecte no és el govern sinó Cardona, i també
agraeix les paraules del seu grup i també la voluntat de treballar a l’hora de
redactar el conveni que creu que s’ha millorat el seu contingut, cosa que és
importat. Que creu que la unitat en aquest projecte, que és un projecte
estratègic almenys fins al 2020, requereix d’una unitat i esperen que les
diferències passades no condicionin en cap cas l’execució d’aquest projecte i vol
emplaçar-los per continuar treballant al costat de l’equip de govern i de la
fundació SHE, treballant tots els que ara estan aquí uns al costat dels altres per
Cardona.
Pel que fa als projectes executius s’està intentant accelerar al màxim, per tenir la
proposta i poder-la discutir entre tots.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.
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1.3.- Donar compte de l’informe de l’execució de pressupost de
l’Ajuntament de Cardona del primer trimestre de 2014, tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de
les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per a 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 a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner.
La Sra. Aida Molner, explica que com cada trimestre es dóna compte de
l’execució del pressupost. Tal com ja es va dir a la comissió informativa, si algú
tenia algun dubte a nivell tècnic que es podria aclarir.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
compte General del Pressupost municipal de l’exercici 2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici de 2013, ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest
Ajuntament i exposat al públic, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, el dia 17 d’abril de 2014, i en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament, no havent-se presentat cap reclamació, durant el termini
de quinze dies i vuit dies més.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el Compte General del Pressupost Municipal de
l'exercici de 2013, rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que
consten en l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst
a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hagi
presentat cap reclamació.
SEGON.- L'aprovació del Compte General a que fa referència l'acord anterior,
s'entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes,
en virtut d'allò que disposa l'article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
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de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.”
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. Aida Molner explica que el compte general ha estar exposat el públic i
com no hi ha hagut al·legacions ja es pot aprovar definitivament i s’ha de
trametre a la sindicatura de comptes abans del mes d’octubre.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que 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).

1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’autorització de les
tarifes presentades per la Escola Municipal de Música Musicant, a
aplicar durant el curs 2014-2015.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d'agost de 2001,
va adjudicar la gestió indirecta del Servei d'Escola Municipal de Música,
mitjançant concert, a l’Associació MUSICANT.
Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que
regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a les
tarifes per a la prestació del servei.
Atès que l'Escola Municipal de Música MUSICANT, ha presentat la proposta de
preus pel curs 2014-2015.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
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AUTORITZAR les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música
MUSICANT, a aplicar durant el curs 2014-2015, d'acord amb la clàusula 9 del
Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic
Municipal d'Escola de Música, que es relacionen a continuació:
Concepte

TARIFA
2013-2014
45,00 €

TARIFA
2014-2015
45,00 €

ja

30,00 €

35,00 €

Sensibilització, de 3 a 5 anys, una sessió
setmanal

22,40 €

22,40 €

Iniciació, una sessió de llenguatge
musical i una sessió de cant coral
setmanal

25,09 €

25,09 €

Llenguatge musical de grau elemental,
dues sessions de llenguatge musical i una
sessió de cant coral setmanal

39,20 €

39,20 €

Llenguatge musical de grau mig, dues
sessions de llenguatge musical i una
sessió de cant coral

41,92 €

41,92 €

Llenguatge musical adults, una sessió
setmanal ( 1 hora)

23,56 €

23,56 €

Instruments:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal

29,84 €
41,98 €

29,84 €
41,98 €

Fer classes d’instruments sol:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal

35,35 €
47,14 €

35,35 €
47,14 €

13,96 €

13,96 €

sessió

7,42 €

7,42 €

Assistència només a cant coral, una sessió
setmanal

14,59 €

14,59 €

Matrícula
Matrícula reduïda
matriculats)

(alumnes

Música de Cambra, una sessió de 1/2 hora
setmanal
Conjunt
instrumental,
setmanal (3/4 d’hora)

una
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Guitarra rítmica, una sessió setmanal

27,27 €

27,27 €

Combo

22,39 €

22,39 €

7,42 €

7,42 €

Orquestrina

Les famílies que tinguin tres membres o més matriculats a
l'escola tindran un 20% de descompte en les quotes.

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Educació, Sra. Elena
Xixons, per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Xixons explica que tal com diu el dictamen i tenint en compte l’actual
situació econòmica de Cardona aquesta és la proposta que ha presentat l’escola
de música i han decidit modificar tan sols la tarifa corresponent a la matrícula.
Que segons li ha informat la directora de l’escola de música, malgrat cada any hi
ha noves altes, durant els dos darrers anys han estat inferiors.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC no intervé.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU explica que només vol
fer el comentari habitual de cada any, que no quedi cap nen amb talent musical
sense accedir a l’escola municipal de música, hi hagin les tarifes que hi hagin i
celebrar que l’escola de música hagi posat els peus a terra, en el sentit de no
haver apujat les tarifes, encara que es difícil per ells. És una activitat
extraescolar que comparada amb d’altres no surt precisament barata, però si
que aposten per la qualitat i en aquest sentit la enhorabona.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 1 abstenció del
Grup Municipal del PSC (1).

13

1.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la imposició de les
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Reparació del Paviment i Millora de les xarxes bàsiques de serveis
tècnics i ambientals del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del
Pujolet de Cardona”, l’establiment i exigència de les quals es
legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 13 de gener de 2014,
com a obra municipal ordinària, el Projecte de “Reparació del paviment i
millora de les xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambiental del carrer de
l’Hospital i un tram del carrer del Pujolet de Cardona”, redactat pels serveis
tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte amb iva inclòs,
de 173.603,36 €.
Que per decret de l’alcaldia núm. 73/2014 de data 13 de maig de 2014, es va
acordar iniciar l’expedient d’aplicació de contribucions especials.
Per part dels Serveis Tècnics municipals, ha estat redactat el projecte per
l’aplicació de contribucions especials als veïns afectats per aquestes obres.
Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els
corresponents informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient.
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a
la realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són
atribuïts. L’obra de “Reparació del paviment i millora de les xarxes bàsiques de
serveis tècnics i ambiental del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del
Pujolet de Cardona”, té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les
enumerades en l’art. 29 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.
D’acord amb l’article 15.1 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,
correspon a les entitats locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs
propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 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 preveu que l’exacció de les contribucions
especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada
cas concret.
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Que l’esmentada obra està subvencionada per una quantia de 40.000€
procedent de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i per la quantia de
119.973,02€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (2013-2017)€.
La base imposable serà com a màxim de 20.078,84€, corresponents al 90% del
cost que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra, que no supera el
límit exigit per la llei.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Reparació del paviment i millora de les xarxes bàsiques de
serveis tècnics i ambiental del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del
Pujolet de Cardona”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents
determinacions:
a) El cost previst de l’obra es fixa en 22.309,82€, essent aquest el cost suportat
per l’Ajuntament. (el 10% del cost total aportat per l’Ajuntament es de
2.230,98€)
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 20.078,84€,
corresponents al 90% del cost suportat per l’Ajuntament. Aquesta quantitat té el
caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o
menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions
que siguin necessàries.
c) S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals
de façana dels immobles.
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que
resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del
mòdul aplicable, segons consta en el document annex.
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els
interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris
o titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa de
Contribuents.
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Cinquè.- Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i
es publicarà en el BOP.
Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació per
majoria simple abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials.
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que
corresponguin.
Setè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en terminis
fraccionats si així ho sol·liciten els interessats.
Vuitè.- Aplicar l’Ordenança General de Contribucions especials en tot el que
no estigui previst en aquesta acord.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que es porta per aprovar la imposició de
contribucions especials d’un projecte que ja es va iniciar l’any passat per tal de
dur a terme les obres de reparació del carrer Hospital i part del carrer Hospital.
Que vol constatar que és una obra que no s’ha pogut començar abans perquè
fins ara no havien arribat els diners per fer-ho. També cal dir que la part
important de finançament d’aquest projecte, que és el PUOSC, encara no tenim
la certificació de l’assignació definitiva. Les línies d’inversió per part de la
Generalitat són cero, i estem amb la certificació provisional de les diferents
obres que vam presentar al pla únic d’obres i serveis, pendent de la resolució
definitiva. Malgrat això, davant la urgència d’aquest projecte el que cal es
començar les obres.
Com ja es va dir en el seu moment, aquest projecte està subvencionat gairebé al
90% pel PUOSC i per Xarxa. També hi ha una part d’aportacions dels veïns, que
al haver-hi aquests ajuts i que bona part del carrer ja es existent, ha permès
aplica unes contribucions especials bastant assequibles. Al juliol del 2013 ja es
va fer una reunió amb els veïns als quals se’ls va ensenyar l’avantprojecte i fa
poc una altra per parlar de les contribucions especials en la qual tampoc va
haver-hi cap problema.
Demà s’obriran les propostes que s’han presentat a la licitació de les obres, es
sabrà qui executarà l’obra i es farà l’adjudicació provisional i posteriorment la
definitiva. Per tant si tot va bé aviat començaran les obres.
Pel que fa a les contribucions especials cal dir que el repartiment s’ha fet per
metres lineals de façana i que s’ha ofert als veïns facilitats pel seu pagament,
tant pel que fa a terminis com a la possibilitat del fraccionament.
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC explica que els alegra
que es tiri endavant aquest projecte, ja que sempre el seu grup ha estat a favor
d’aquest tipus de projectes, de reordenar els carrers del nucli antic, ja que és una
obra que calia fer. Que està molt bé que estigui subvencionat en gran mesura i
que als veïns no els hi suposi una càrrega tan gran i que quan abans comencin
les obres millor.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU diu que vol
puntualitzar a nivell del públic que llegeixen les actes, quan parlem de les
subvencions d’aquest projecte, dir que no son subvencions pròpiament dites, si
no que són diners que ens corresponen a l’Ajuntament de Cardona per fer les
inversions tant de PUOSC com de Xarxa municipis, i per tant no és que
l’Ajuntament només aporti la part de despesa corrent que figura en el projecte,
sinó que son diners de l’Ajuntament de Cardona que els proporcionen aquest
organismes que són Xarxa municipis i el PUOSC, que es tenen per invertir i que
s’inverteixen en aquest cas en les obres d’aquest carrer. Tan sols ho dic com a
aclariment, en el sentit que el pes que suporten els veïns és una part bastant
petita del cost total de l’obra.
La Secretaria que subscriu explica que quan es tramita l’expedient de
contribucions especials estem obligats a posar-ho com una subvenció, perquè no
consti com una part que aporta directament l’Ajuntament.
La Sra. Farràs diu que només era una puntualització pel concepte d’aquests
diners, no pels que estem ara aquí que tots sabem de que va, sinó perquè les
actes dels plens són publiques i tothom ho entengui.
L’alcalde dóna les gràcies per l’aclariment i explica que el que si cal dir és que
aquest any al PUOSC sí que és subvenció pròpiament dita, perquè hi ha
concurrència competitiva, ja que ens han fet presentar uns projectes hi ells han
decidit quins finançaven, i la quantitat no estava determinada, ja que ara ho han
canviat.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal del PSC (1) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU (5)

Finalitzats els assumptes del Ple l’alcalde emplaça a tothom a la Fira Medieval
d’aquest cap de setmana, que durarà dos dies com els altres anys, que s’ha fet
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amb el màxim esforç possible. L’acte institucional important de la fira es farà el
diumenge dia 1 de juny, ens trobem a ¾ de 12 a la sala de plens, on es farà
l’atorgament del saler d’or a la banda de música de Cardona i el lliurament per
part de l’empresa Salinera de Cardona de la moneda del dret d’aimines

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

