ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 1 DE SETEMBRE DE 2016

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia
1 de setembre 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
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusen la seva absència, els regidors
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU

Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació, Sr.
Oscar Campos Planes.

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 7
de juliol de 2016.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 7 de juliol de
2016, s’aprova per unanimitat dels 9 membres presents dels 11 que
composen la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 150 al núm.

197 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia
núm. 150 al núm. 197 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art.
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

Intervencions:
La Presidència dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que en
referència al Decret d’Alcaldia nº 178, que fa esment a la Fundació Vila
Medieval, vol informació al respecte i com es reflexa dins el pressupost
municipal el tema econòmic.
Recorda el Sr. Alcalde, que l’Ajuntament havia de fer front a diversos
pagaments derivats del projecte Cardona integral, per aquest motiu es va
arribar a l’acord que la Fundació Fuster-Guals Vila Medieval de Cardona fes
un avançament de 100.000 euros a l’Ajuntament per tal de realitzar els
pagaments més urgents amb el compromís de retornar aquests diners a la
Fundació tant bon punt es fessin efectius els primers pagaments
compromesos per portar a terme el projecte Cardona integral. Per això,
aquest decret resol que es retornin els diners a l’esmentada Fundació. En
definitiva va ser un préstec pont fins que hi ha hagut el finançament.
El Sr. Casas, diu que això pressupostàriament no s’ha reflectit.
Contesta el Sr. Alcalde, que el crèdit pont no s’ha reflectit perquè ja es
disposa dels diners per retornar-lo com així s’ha fet.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- ALCALDIA.3.1.1.- Dictamen relatiu al nomenament de secretari/a del Jutjat de
Pau.El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Com sigui que l’actual secretari del Jutjat de Pau, Sr. Joan Soler Gómez, té
una baixa de llarga durada i no es preveu una prompta reincorporació al seu
lloc de treball.
Atès que es fa del tot necessari nomenar una nova secretaria del Jutjat de

Pau per tal de garantir la continuïtat dels tràmits administratius i així seguir
prestant aquest servei, necessari pels ciutadans i ciutadanes de Cardona.
Vista l’Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment
d’aprovació dels nomenaments de secretaris/es de Jutjats de Pau de
municipis de menys de 7.000 habitants. I 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
Permanent, proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat en el seu dia a favor
del Sr. Joan Soler Gómez, amb DNI núm. 77260127E, com a secretari del
Jutjat de Pau de Cardona.
Segon.- Nomenar a la Sra. Susana Haro Màrquez, amb DNI núm.
77745179G, com a secretària del Jutjat de Pau de Cardona.
Tercer.- Trametre el present acord al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i els interessats.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat d’Administració, Sr. Joan
Hernández.

El Sr. Joan Hernández explica que la persona que fins ara feia de Secretari
del Jutjat de Pau, fa molts mesos que està de baixa laboral. Aquesta
circumstància s’ha cobert gràcies a la bona voluntat del personal d’aquest
Ajuntament, en concret la Sra. Susana Haro i la Sra. Verónica Ramírez.
Aquest fet s’ha de normalitzar i regularitzar. Com sigui que segons la
normativa vigent no es poden nomenar dues persones, en funció de les
càrregues de treball s’ha optat per nomenar a la Sra. Susana Haro. Espera
que això doni estabilitat al Jutjat de Pau de Cardona.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que vol ser
crític amb aquesta qüestió. La persona que es pretén substituir porta 40
anys de servei a l’Ajuntament i creu que les formes en que s’ha dut a terme
aquesta qüestió no han estat les més correctes.
Contesta el Sr. Hernández que el que fins ara era secretari del Jutjat de
Pau, disposa d’una baixa de llarga durada i això fa que l’Equip de Govern es

vegi obligat a prendre decisions i aquestes no s’han pres a cop calent, sinó
que s’ha esperat molt temps.
El Sr. Casas diu que les formes que ha tingut l’equip de govern respecte a
aquest tema creu que no són les més adients, i no entén com no s’han
posat en contacte amb aquest treballador per explicar-li la situació. Creu
que això hagués estat més correcte. Per aquest motiu anuncia que el seu
vot a la proposta serà negatiu.
El Sr. Hernández diu que té la consciència molt tranquil·la per aquest fet.
S’ha fet el millor per assegurar un bon servei als ciutadans i ciutadanes de
Cardona. Això no treu que en cas de que aquest senyor es tornés a
reincorporar es pogués tornar a avaluar la situació, però ara per ara
aquesta és la millor solució.
El Sr. Casas insisteix en dir que el que han fallat son les formes.
El Sr. Alcalde diu que a la vista de les circumstàncies s’han de prendre
decisions. En cas que aquest senyor es reincorpori es podrà estudiar
novament la qüestió. No es tanca cap porta a ningú simplement es dóna
resposta a una situació irregular.
El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU, recorda que aquest
senyor és funcionari i com a tal no se’l pot fer fora. Per tant, és una qüestió
que es pot considerar transitòria, si es reincorpora s’haurà de reubicar allà
on sigui més necessari.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (2) i un en contra
del Grup Municipal del PSC (1)

4.- ÀREA DE MODEL URBÀ, TERRITORI I SOSTENIBILITAT.-

4.2.- REGIDORIA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE.4.2.1.- Dictamen relatiu a l'aprovació de les actes de preus
contradictoris presentades per l'empresa Gestión, Ingeniería y
Construcción de la Costa Dorada, S.A (GICSA), contractista de l'obra
"Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida
activa".
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona està executant el projecte “Remodelació del

camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa” d’acord amb el
projecte executiu aprovat pel Ple de la corporació de data 23 de desembre
de 2014.
L’empresa adjudicatària de les obres del projecte, Gestión, Ingeniería y
Construcción de la Costa Dorada, SA (GICSA), ha presentat actes de preus
contradictoris per a diferents partides d’obra que no es contemplaven al
projecte amb les mateixes característiques que les es requereix executar
d’acord amb les indicacions de la direcció d’obra.
Atès que la direcció facultativa i la direcció d’execució de l’obra han donat la
conformitat a les actes de preu, d’acord amb la relació que s’adjunta al
present dictamen.
Atès el que es disposa a l'article 234.2 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

El tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge, previ
informe favorable de la Comissió informativa, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les actes de preus contradictoris que s’adjunten al
present dictamen, presentats per l’empresa Gestión, Ingeniería y
Construcción de la Costa Dorada, SA (GICSA), contractista de l’obra
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa”, i
que compten amb la conformitat de la direcció de l’obra, no suposant la
introducció dels preus inclosos en aquestes actes un increment del
pressupost en vigor.
Segon.- Incloure les esmentades actes de preus contradictoris com a
annex al contracte de l'obra principal.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge Sr. Joan Hernández.
El Tinent d’alcalde explica que com es sabut s’està executant el projecte de
Remodelació del Camp de Futbol de Cardona com a Camp de Vida Activa.
L’empresa adjudicatària ha presentat actes de preus contradictoris per a
diferents partides d’obra que no es contemplaven al projecte i que compten
amb la conformitat de la direcció d’obres.
Vol deixar clar que aquests preus contradictoris no suposen un increment
del pressupost vigent. La normativa exigeix que aquests preus
contradictoris siguin aprovats pel Ple, si s’escau.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que pel que ha
dit el Sr. Hernández, això no suposa un increment del pressupost.
Contesta el Sr. Hernández que els preus contradictoris no suposen un
augment del pressupost del projecte. Una altre cosa serà la modificació del
projecte que s’està preparant per millorar el clavegueram de la zona, pensa
que és ara el moment per fer-ho.
El Sr. Casas diu que ha pogut veure que aquests preus contradictoris són de
petit import.
Contesta el Sr. Hernández que és veritat que són de petit import, però tot i
això s’han de poder certificar i perquè es puguin certificar s’han d’aprovar.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal del PSC (1) i dues
abstencions del Grup Municipal de CIU (2).

5.- MOCIONS.5.1.- Moció relativa a les previsions de tancament de la fàbrica
d'ERCROS a Cardona
El secretari que subscriu, llegeix la moció, següent:
“Donades les informacions relatives a la intenció d’ERCROS, SA de tancar la
seva fàbrica de Cardona a finals de l’any 2017.
Actualment ERCROS està explotant el runam salí de la terrera vella, després
d’haver esgotat la terrera nova, on encara té pendent d’executar el
corresponent projecte de restauració, i ocupa a 35 treballadors més una
vintena de treballadors indirectes. L’explotació del runam vell és bàsic per
poder assegurar la restauració de la Vall Salina de Cardona.
A data d’avui no hi ha un confirmació oficial de la data definitiva de
tancament de l’empresa ERCROS a Cardona, però tot apunta a que la seva
intenció es deixar la seva activitat econòmica al municipi a finals de l’any
vinent.

Per tots aquests motius, els grups municipals de l’Ajuntament de Cardona
proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Exigir a l’empresa ERCROS, SA que continuï la seva activitat a
Cardona mentre no s’hagi exhaurit el runam de la terrera vella, així com la
restauració de les dues terreres i, d’aquesta manera, mantingui la seva
responsabilitat social envers els treballadors i el respecte al medi ambient,
donant compliment als acords subscrits amb l’Ajuntament de Cardona i allò
previst a les directives europees i la normativa estatal d’aplicació en matèria
mediambiental i de residus miners.
Segon.- Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament de Cardona envers el
tancament anunciat per l’any 2017 de la fàbrica d’ERCROS, SA al municipi
per les greus conseqüències que aquest fet comportaria, amb la pèrdua
d’un nombre important de llocs de treball al municipi i la problemàtica
mediambiental que generaria no recuperar la Vall Salina i retornar-la al seu
nivell original, tal i com era el compromís de l’empresa.
Tercer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cardona a tots els
treballadors/es de la planta d’ERCROS, SA a Cardona.
Quart.- Manifestar la solidaritat de l’Ajuntament de Cardona envers
l’Ajuntament de Flix i els treballadors de l’empresa ERCROS d’aquesta
localitat, en tant que ERCROS, SA també té intenció de tancar la seva
factoria en aquesta població.
Cinquè.- Demanar el màxim compromís de la Generalitat de Catalunya a
l’hora d’abordar aquest tema:
-

-

Exigint a ERCROS, SA l’eliminació total del runam salí de Cardona, en
compliment dels acords signats l’any 2001 i assegurant, per tant, que
l’empresa compleixi els seus compromisos amb el medi ambient i la
recuperació de la Vall Salina, en tant que no hi haurà restauració
sense l’absoluta eliminació del runam.
Donant suport als treballadors d’ERCROS, SA i vetllant per la
preservació dels llocs de treball de l’empresa a Cardona.
Incloent Cardona en els plans directors que afecten l’activitat minera
del territori i vetllant per promoure alternatives que permetin la
diversificació econòmica del municipi i n’afavoreixin la reactivació,
tenint present que la mineria continua sent una activitat rellevant per
Cardona.

Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat de
Catalunya, Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, a l’Hble. Conseller
de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull i Andreu, a l’Hble. Conseller
d’Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget i Cantons, a l’Hble. Consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies, Sra. Dolors Bassa i Coll, als grups
parlamentaris, a la Delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya
Central, Sra. Laura Vilagrà i Pons, al President del Consell Comarcal, Sr.
Agustí Comas i Guitó, als alcaldes de Sallent, Súria, Balsareny, Callús i Flix,
a la direcció d’ERCROS i als delegats sindicals d’ERCROS a Cardona.”

Intervencions:
L’Alcalde comença agraint la presència a la Sala de Plens dels delegats de
personal d’ERCROS. Diu que donades les informacions relatives al possible
tancament de l’empresa ERCROS S.A. pel que fa a la seva fàbrica a Cardona
a finals de l’any 2017, l’Ajuntament de Cardona exigeix responsabilitat
social amb l’objectiu de salvar els llocs de treball que es perdrien amb
aquest possible tancament.
Tot i que les informacions son oficioses, el que al·lega l’empresa és que ha
perdut quota de mercat, clients importants com l’empresa Covestro els ha
deixat de comprar perquè la sal de Cardona no és apte. Pensa que això són
excuses, la sal de Cardona és bona i és compatible amb les cèl·lules de
membrana que és un nou procés de producció que ha de substituir el
mercuri i que implica una important inversió.
L’Ajuntament estarà al costat de l’empresa a l’hora de demanar subvencions
amb l’objectiu de que no tanqui i així poder salvaguardar els llocs de treball.
L’Ajuntament es planteja actuar en diferents àmbits, en l’àmbit laboral
donant suport a les reivindicacions dels treballadors i a les accions que
vulguin dur a terme. Sobre l’àmbit de l’empresa exigint un posicionament
clar d’ERCROS pel que fa a la fàbrica de Cardona i la seva viabilitat, fent les
inversions necessàries per modificar els processos de producció.
També es vol incidir en l’àmbit territorial i medi ambiental. ERCROS i
l’Ajuntament de Cardona, s’han de comprometre a executar el projecte de
restauració de la Vall Salina i això no vol dir altre cosa que treure tot el
runam salí. Demostraran que totes aquestes qüestions són justes i factibles
de dur a terme.
Per altre banda, afirma que el Pla Director de la mineria del Bages no inclou
Cardona, tot hi això no toleraran que es vagi contra els interessos de
Cardona. Han demanat entrar al Pla Director amb l’objecte que es contempli
l’eliminació del runam salí, pensa que necessiten un paraigües jurídic i el pla
director ho pot ser.
També s’està treballant aquest tema amb els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, l’objectiu és que es donin les explicacions
oportunes per part de l’empesa en seu parlamentària. Ercros és hereua
d’altres explotacions mineres, i esta clar que és responsabilitat d’Ercros
tractar el runam salí.
Un altre acció que s’està fent és demanar a la Generalitat de Catalunya la
màxima implicació i la màxima contundència en la resolució del problema.
Insisteix en el fet de que restaurar no vol dir altre cosa que treure totalment
el runam salí.

Ara és el moment de fer la màxima pressió política que sigui possible fer.
Per això, demana a tots els grups polítics municipals que s’impliquin i facin
implicar als seus respectius grups parlamentaris.
No poden admetre de cap manera que es deixi la Vall Salina tal i com està,
amb la degradació mediambiental que això suposa pel municipi de Cardona.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que el grup
municipal del PSC, dóna ple suport a totes aquelles actuacions que pugui fer
l’Equip de Govern tendents a la recerca d’una solució per aquest greu
problema i es compromet a fer contactes amb el seu grup parlamentari al
Parlament de Catalunya.
També es posa a disposició dels sindicats, representants dels treballadors
d’Ercros, per tot allò que sigui del seu interès.
El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el grup
municipal de CIU, dóna ple suport a l’Equip de Govern en totes aquelles
accions que pugui fer i també dóna ple suport als treballadors d’Ercros,
espera que tot acabi be, tot hi que no vol amagar la dificultat del problema.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat
dels 9 membres presents dels 11 que composen la Corporació.

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

7.- 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 diu que
recorda que hi ha un assumpte pendent com és l’estudi del mercat i

també es va quedar en fer una reunió per parlar de la revista
municipal.
El Sr. Tristany diu que l’última versió de l’estudi li entregaran abans de la
festa major i a partir d’aquí ho podran parlar.
La Sra. Aida Molner diu que en referencia a la revista municipal, cal
recordar que la persona que era responsable de la revista, fa poc ha deixat
el seu lloc de treball, en aquestes condicions es fa difícil poder coordinar
una reunió per tractar en profunditat el tema. Després de la festa major es
valorarà com es tractarà aquesta qüestió.

2) El Sr. Casas diu que hi ha carrers en el casc urbà que estan força
malmesos. Pregunta que està fent l’Equip de Govern per solucionar el
problema.
Recorda el Sr. Alcalde, que durant aquest any 2016, la brigada municipal
està actuant sobre diferents carrers. També existeix el compromís de la
Diputació per aportar una quantitat econòmica destinada a aquest fi. Tenen
previst pel 2017, actuar sobre el Carrer Convent i no treu que la brigada
municipal durant l’exercici 2017 seguirà fent actuacions sobre carrers de la
vila. Diu que si el Sr. Casas vol fer alguna aportació sobre aquest particular,
aquesta serà molt ben rebuda.

3) El Sr. Casas diu que han rebut queixes sobre el mal estat de neteja
que presenten els containers de reciclatge. També han rebut queixes
pels excrements dels animals en el Parc del Raval de Sant Joan.
Demana que s’estudiï la possibilitat de fer un pipi-can.
Pel que fa a la qüestió dels excrements dels animals als parcs i a la via
publica en general, recorda el Sr. Alcalde que s’han fet actuacions de
conscienciació, però si aquestes no donen resultat es veuran obligats a fer
accions més contundents amb l’objectiu d’intentar eradicar aquest
desagradable problema.

4) El Sr. Casas pregunta també per la possibilitat d’ubicar bancs públics
a la urbanització Fontellas, ja que a la zona no hi ha. I vol posar de
manifest el fet de que els bancs públics nous que es van ubicar a la
Plaça de la Fira, per l’acció del sol aquest bancs raïnen, pregunta si
es pot fer alguna cosa.
Diu el Sr. Alcalde que la qüestió dels bancs públics a la urbanització
Fontellas, està en marxa i aviat es podrà donar compliment a aquesta
demanda.
En quant als bancs públics ubicats a la Plaça de la Fira, afirma que en
principi estan tractats, per tant no haurien de suposar un problema.

Pel Grup Municipal de Convergència i Unió:

1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que a la
Coromina s’ha retirat un panell on s’hi podien posar cartells amb
diferent informació i demana a que s’ha degut aquesta actuació, i si
es tornarà a reposar.
El Sr. Alcalde diu que pel que fa al cartell d’anuncis a la Coromina, aquest
es tornarà a ubicar.

2) El Sr. Serra diu que al Carrer de l’Església sobresurt un ferro que
representa un perill tant per la seva ubicació com pel seu estat,
demana que es faci alguna cosa al respecte.
El Sr. Alcalde contesta que en referència al ferro que es troba al Carrer de
l’Església i que pot suposar un perill, el regidor de l’àrea s’ho anirà a mirar
per solucionar el tema.
3) El Sr. Serra vol posar de manifest les reiterades queixes sobre
excrements animals que es podent trobar al carrer nou, també cal dir
que per aquest carrer els cotxes hi transiten amb excés de velocitat.
Pel que fa al C/ Nou diu el Sr. Alcalde que tenen programada una reunió
amb els veïns, l’objectiu es prioritzar la pacificació del carrer nou resolent
els problemes d’excrements d’animals i el de viabilitat.

4) En un altre ordre de coses, el Sr. Serra diu que el grup municipal de
CIU, insta a l’Equip de Govern a revisar el protocol a seguir pels
serveis sanitaris d’urgència. En alguns casos l’ambulància es veu
incapaç d’arribar al lloc en un temps prudencial. Creu imprescindible
que aquests serveis sàpiguen on és la gent i és molt greu el
desconeixement d’on trobar al malalt. A Cardona hi ha nuclis molt
disseminats i aquestes circumstàncies no es poden donar.
Diu el Sr. Alcalde, que no és per defugir el problema, però tenen que
quedar clares les competències i els serveis sanitaris d’urgències
(ambulàncies), no es una competència municipal. La setmana vinent al
Conseller de Sanitat farà una visita institucional a Cardona i aprofitaran per
fer-li extensiu aquest problema. Tot allò que l’Ajuntament pot fer, ho està
fent, han GEO localitzat totes les cases de Cardona amb la col·laboració del
tècnic de protecció civil. S’estarà al cas i es vetllarà perquè els protocols
funcionin de forma correcta i segura. Reconeix que aquest és un tema que
els hi preocupa molt.

5) Pregunta el Sr. Serra, si està enllestit el pla de seguretat de la Festa
Major de Cardona i els seus protocols.
Contesta el Sr. Alcalde que aquesta qüestió està en marxa, volen millorar la
seguretat en general i en concret volen posar el focus en l’evacuació de la
plaça de bous. Demana a la regidora, que quant vulguin, els hi pugui
explicar amb més detall.
L’Alcalde aprofita per agrair a totes aquelles persones que treballen i
col·laboren per la seguretat de tothom durant els actes de la festa major, la
seva entrega i professionalitat, i desitjar una bona festa major a tothom i
per tothom, que es visqui amb civisme i tranquil·litat. Demana la màxima
implicació de tothom, societat civil, entitats, regidors etc..
Per finalitzar anuncia que el pregó institucional que tindrà lloc el proper dia
10 de setembre de 2016, a la sala de plens, el farà el Mossèn Antoni Guixè
Vila.

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

