1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 2 DE JULIOL DE 2015
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 2
de juliol de 2015, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
Sr. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació,
Oscar Campos Planes.

Sr.

Excusa la seva absència el Regidor:
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
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:
extraordinari del dia 23 de juny de 2015.

Ple

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple extraordinari del dia 23 de juny de
2015, s’aprova per unanimitat dels 10 membres presentats de 11 que composen
la Corporació.
La presidència dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si s’ha inclòs
a l’acta una intervenció que manca.
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El Sr. Alcalde contesta que l’acta ja estat esmenada.
Tot seguit es passa a votació quedant aprovada per unanimitat dels assistents.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 101 al 113 i
del 118 al 129 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia núms.
101 al 113 i del 118 al 129 de 2015, 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.
La presidència dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC, en referència als
Decrets de l’Alcaldia que fan esment a la imposició de sancions per infracció
administrativa a l’Ordenança municipal reguladora de la Tinença d’animals, di
que això està bé, però pregunta a l’Equip de Govern si s’està fent alguna cosa per
sancionar aquella gent incívica que permet que el seu gos defequi a la via
pública i no recull els excrements.
L’alcalde contesta que la Policia Local està fent un esforç sobre aquesta qüestió,
hi estan treballant i intensificaran les accions tant les coercitives com les de
conscienciació. Tot i que és un tema molt complicat, espera augmentar
l’eficàcia.
Els decrets de l’alcaldia presentats, queden ratificats.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- ALCALDIA.3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de
Jutge/ssa de Pau titular i suplent.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“ANTECEDENTS:
Atès que, en data 5 de març de 2015, ha tingut entrada en el registre general de
l’Ajuntament, un escrit tramès per la Secretaria del Govern del Tribunal
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Superior de Justícia de Catalunya, relatiu a la convocatòria per nomenar
Jutge/ssa de Pau, titular i suplent.
En data 5 de març de 2015, el Ple de l’Ajuntament va acordar incoar expedient
dirigit a cobrir el càrrec de Jutge/ssa de Pau de Cardona, titular i suplent,
mitjançant convocatòria pública, la qual ha sortit publicada en el butlletí oficial
de la província de data 18 de març de 2015.
Transcorregut el termini d’exposició pública s’ha presentat tres sol·licituds per
Jutge/ssa de Pau, titular i suplent.
FONAMENTS DE DRET:
Articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, que
regula el procediment a seguir, i l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, ambdós candidats reuneixen els requisits legals exigits.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar al Sr. ANTONI RIBAS DOMENE, amb DNI. núm.
38.160.581 Q, veí de Cardona, domiciliat al Carrer Bisbe Guix, s/núm. de la
Coromina, Jutge de Pau titular del municipi de Cardona.
Segon.- Nomenar a la Sra. URSULA ALCARAZ SALA, amb DNI. núm.
39.388.273 Z, veïna de Cardona, domiciliada al Carrer Rodes, núm. 51, 2n. 1ª,
Jutgessa de Pau suplent del municipi de Cardona.
Tercer.- Traslladar el present acord i la documentació pertinent a la
Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través
del Jutge de Primera Instància Degà d’aquest partit judicial; de conformitat amb
el que preveu l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.”
Intervencions:
L'Alcalde explica que es van presentar tres candidats i els que reuneixen les
millors condicions objectives son els escollits. Cal dir que la normativa aplicable
no marca uns requisits específics de titulació, experiència, etc.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de CIU (2) i una abstenció del
Grup Municipal del PSC.
3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central,
l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa
Major de la Vila, el Corre de Bou 2015.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“ANTECEDENTS
Entre els dies 12 i 20 del mes de setembre de 2015 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.
FONAMENTS DE DRET
Article 3 de la Llei 34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous, que 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.
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
corresponent, 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
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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 2015, el Corre de Bou, durant els dies següents:
Dia 12 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 20,00 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 13 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 14 de setembre, dilluns.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dies 17, 18 i 19 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h.
Vaquetes (Corre de Bou popular)
Dia 20 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h.
Corre de Bou benèfic
Segon.- Aprovar el programa d’actes del Corre Bou 2015, 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 el dictamen i dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC, diu que vol deixar clar
que vota a la proposta presentada i no pas a d’altres qüestions que s’han
negociat.
L’Alcalde afirma que es vota la proposta que es presenta al Ple i res més. No es
farà una tercera tancada de bous doncs no es van donar les condicions per un
acord.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
10 regidors presents dels 11 que formen la Corporació.
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3.1.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
Compte General del pressupost de l’exercici 2014.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Sobre l’aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici
2014.
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2014, rendit per
l’Alcalde i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la
Comissió Especial de Comptes en sessió de data 7 de maig de 2015.
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha
exposat al públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada
Comissió, mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província del dia 20 de maig de 2015.
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació,
objecció o observació.
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els
articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals; les regles 97 a 104 de
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general de
l’ajuntament és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la
majoria simple dels membres presents, d’acord amb el què disposen els articles
22.2.e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i els articles 52.2 f) i 114.1 del Reial 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.
L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de
la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2014,
integrada pels comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció
de comptabilitat per a l’administració local.
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a
la fiscalització dels òrgans de control externs (Tribunal de Comptes i Sindicatura
de Comptes de Catalunya), segons preveuen els articles 212.5 i 223 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.”
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Intervencions:
L'Alcalde dona la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner.
La Sra. Aida Molner, que el Compte General explica que s’ha de sotmetre a
consideració de la Sindicatura de Comptes abans del mes d’octubre, però com
que ja s’ha fet tot el tràmit administratiu i s’acompleix amb tots els indicadors
requerits per la legalitat vigent, l’equip de govern ha cregut oportú avançar
l’acord.
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 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i tres abstencions del Grup Municipal de CIU (2) i del
Grup Municipal del PSC (1).

3.1.4.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
fitació de la delimitació dels termes municipals de Cardona i Viver i
Serrateix.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“ANTECEDENTS
En el Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012 es va aprovar l’acta de
delimitació dels termes municipals de Cardona i el de Viver i Serrateix, d’acord
amb l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6881 de data 28 de maig
de 2015, es va publicar la Resolució del director general d’Administració Local
GRI/1108/2015, de 8 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació
entre els termes municipals de Viver i Serrateix i de Cardona.
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FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, la
fitació de la delimitació aprovada pot consistir en la col·locació de les fites que
assenyalen els límits dels termes municipals o en la determinació precisa de les
coordenades UTM.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar que la fitació de la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Viver i Serrateix es realitzi amb la determinació precisa de les seves
coordenades UTM, de conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la firma
de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior acord.
Tercer.- Comunicar els presents acords al municipi de Viver i Serrateix i a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat.”

Intervencions:
L'Alcalde explica que es tracta de delimitar els termes municipals amb la
utilització de les coordenades UTM (Universal, Transversal de Mercator).
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC, diu que no hi veu cap
problema.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
10 regidors presents dels 11 que formen la Corporació.
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3.1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de contractació de les obres “Remodelació del Camp de
Futbol de Cardona com a Camp de Vida Activa”
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“ANTECEDENTS:
Per acord del Ple de la Corporació del dia 23 de desembre de 2014, es va
aprovar inicialment el projecte anomenat “Remodelació del camp de
futbol de Cardona com a camp de vida activa”, amb un pressupost
d’execució per contracte de 1.387.700,14 euros, IVA inclòs.
El projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Remodelació del camp de
futbol de Cardona com a camp de vida activa”, es finança amb càrrec al
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i dels recursos derivats del conveni de
col·laboració entre la Fundació privada SHE i l’Ajuntament de Cardona de data
6 de juny de 2014.
FONAMENTS DE DRET:
De conformitat amb els articles 109, 110 i 115 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 i l’article 274 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
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació d’obres ordinàries corresponent
al projecte “Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp
de vida activa”, amb un pressupost de licitació de 1.387.700,14 €, inclòs
l’IVA, de conformitat amb el projecte aprovat inicialment el dia 23 de desembre
de 2014, en virtut d’allò que estableixen els articles 109, 110 i 115 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 i l’article 274 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. L’adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert amb
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, de conformitat amb allò que
estableixen els articles 150, i del 157 al 161 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.
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regular el contracte administratiu d’obres ordinàries corresponent al projecte
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida
activa”.
Tercer.- Convocar el procediment obert, amb caràcter ordinari no subjecte a
regulació harmonitzada, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
Intervencions:
L'Alcalde explica que aquest és el tercer projecte de Cardona Vida Activa.
Aquest acord dóna inici a la possibilitat de procedir a la contractació
corresponent. Espero que no hi hagin complicacions administratives doncs la
idea és culminar el procés el més aviat possible.
També recorda que els grups de l’oposició son coneixedors dels plecs.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC, posa de manifest que
troba encertades les millores que es recullen en els plecs i li agradaria que es
deixessin més obertes.
Per altra banda, demana quant es creu que podrien començar les obres.
L’alcalde contesta que les millores son les que necessita l’Ajuntament segons les
necessitats de l’obra. Pensa que tenint en compte els terminis, al mes de
setembre es pot adjudicar l’obra si no falla res. El termini d’execució queda
condicionat al que proposi l’empresa adjudicatària del contracte.
Cal recordar que l’actuació en cap moment s’ha aturat, en aquests moments
s’està procedint a la consolidació del terreny, i el dia 7 de juliol de 2015 es durà a
terme l’acta d’ocupació dels terrenys colindants a la propietat municipal (Cal
Sort). Un cop assolida la propietat es procedirà a l’enderroc de la construcció i
les obres continuaran. No es descarta problemes a nivell arqueològic.
El Sr. Casas demana si l’actuació estarà finalitzada en el moment de començar
la temporada futbolística.
L’alcalde contesta que en aquests moments no es pot comprometre.
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El Sr. Casas li recorda a l’alcalde que en el seu moment si s’hi va comprometre.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, també recorda que el
Sr. Alcalde si va comprometre.
El Sr. Alcalde diu que el seu compromís és que es facin les obres el més aviat
possible. No obstant, les obres estaran subjectes a les ofertes que es puguin
presentat i els terminis legals establerts.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PSC (1) i dues abstencions
del Grup Municipal de CIU (2).

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.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, passa ha
plantejar els següents precs i preguntes:

1) Vol saber que està fent l’Equip de Govern per l’actualització i adequació de
guals.
El Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Tristany, diu que des de fa temps els Serveis
Tècnics Municipals estan treballant en aquest tema, però no vol amagar que és
una qüestió de certa complexitat.
2) El Sr. Casas diu que l’Equip de Govern va aprovar un protocol per facilitar
ajuts socials, i demana com s’està funcionant en aquest tema.
La Regidora delegada de Serveis Socials, Sra. M. Elena Xixons explica que
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aquesta iniciativa està funcionant molt bé. S’han hagut de solventar petits
inconvenients però l’experiència és molt satisfactòria.
Cal dir que aquesta és una acció protagonitzada per voluntaris, i les persones
que ho fan se senten útils. En aquesta moments hi ha voluntaris a diferents
indrets com a l’Escola de Música, Muntanya de Sal, etc.
3) El Sr. Casas dema com està el tema de la promoció interna de la Policia
Local.
El Sr. Tristany contesta que aquest tema s’ha aturat. L’Ajuntament té clar que
primer ha de focalitzar les seves energies a posicionar-se sobre una sèrie de
difamacions que s’han fet en contra de l’Ajuntament i aquesta Entitat Local no
pot que dar-se impassible davant aquesta situació. Ara toca treballar en aquesta
línia.

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

