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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 4
de setembre 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
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
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.
Es fa constar que el Regidor Sr. Francesc Villegas i Martínez s’incorpora a la
sessió plenària quan es comença a discutir el punt de l’Ordre del Dia “5.Assumptes Sobrevinguts”.
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 del acta de la sessió anterior: Ple extraordinari del
dia 12 de juny de 2014.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple extraordinari del dia 12 de juny de
2014, s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació dels
tretze que la composen.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 98 al núm.
134 de 2014, 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.
98 al núm. 134 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.

3.- AREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LA PERSONA
3.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ
3.1.1.-Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Educació, relatiu a
l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d’Infants
municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2014-2015.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 27 de desembre de 2001, el Ple de la Corporació va adjudicar la gestió
indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, mitjançant concert, a
l'Escola ALIRET, SCCL.
Atès que la Llar d'Infants Municipal ALIRET, ha presentat a l’Ajuntament la
corresponent proposta de preus per aplicar el proper curs 2014-2015.
De conformitat amb el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules
Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar
d'Infants, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.
La Tinent d’alcalde delegada d’Educació, previ informe de la Comissió
informativa permanent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següent
ACORD
AUTORITZAR les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET,
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 de
Llar d'Infants, que es relacionen a continuació:
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CONCEPTE

TARIFA

Matrícula alumnes anual

40,00 €

Quota mensual

116,00 €

Menjador:
Dinar diari
Material escolar trimestral

6,20 €
22,00 €

Les famílies que tinguin dos o més fills matriculats al centre, tindran un
descompte d'un 10 % en les quotes.

Intervencions:
L’Alcalde explica que és molt difícil la gestió de la llar d’infants Aliret donat que
la subvenció que atorga la Generalitat pel finançament de les llars d’infants
encara no s’ha fet efectiva. Així, a hores d’ara encara deuen a l’Ajuntament els
cursos 2012-2013 i 2013-2014 i ha estat gràcies a la Diputació de Barcelona que
s’ha aconseguit una part de l’import d’aquestes subvencions, en concret un curs
i mig, per poder continuar el seu manteniment.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delgada d’Educació
Sra. M. Elena Xixons per a que expliqui el dictamen.
La Sra. M. Elena Xixons explica que aquest dictamen és per posar en
consideració del ple l’augment d’algunes de les quotes de la llar d’infants, en
concret, la quota mensual que l’any passat era de 115 € i per aquest curs s’ha
augmentat només en 1 €. Això sembla poc, però com ja es va comentar a la
comissió informativa algun curs s’ha hagut d’augmentar uns 5 € de cop i
semblava que era massa increment. Les altres tarifes han quedat igual que el
curs passat.
Tal i com ha explicat l’alcalde, la Generalitat de Catalunya no paga les
subvencions pel manteniment de les llars d’infants i això fa que s’estigui vivint
una situació difícil per poder mantenir el servei i encara sort de les
convocatòries de subvenció complementàries que ha tret la Diputació de
Barcelona.
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L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs diu que espera que les
famílies ho puguin anar pagant perquè la situació no s’acaba de solucionar.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (4) i 2 abstencions del
Grup Municipal del PSC.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1 REGIDORIA D’HISENDA
4.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria de l’Ajuntament de
Cardona corresponent al segon trimestre de l’any 2014, tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de
les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per 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’informe de tresoreria que l’Ajuntament ha tramés al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a
l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per 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, tal com ja es
va explicar a la comissió informativa.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.
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4.1.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona corresponent al segon trimestre de l’any
2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en
compliment
de
les
obligacions
contemplades
a
l’ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per 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. Els ajuntaments tenen l’obligació de donar compte de
l’execució del pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en
compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per 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. Aquestes dades s’han de comunicar des
de la Intervenció i d’aquesta manera, tal i com s’estableix a la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, les administracions locals han de presentar un resum de l’estat
d’execució del pressupost que determini si es compleix o no la regla de la
despesa. La dada a destacar és que aquest Ajuntament està realitzant una
correcta execució pressupostària, tal i com es demostra pel fet que s’està
complint la regla de la despesa.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

4.2.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
4.2.1.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada de Medi Ambient,
relatiu a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida
de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de
l'empresa Jaume Oró, SL, resultant d'aplicar el coeficient de revisió
de l'1,1805, amb efectes de data 1 de juny de 2014.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la sol·licitud presentada per l'empresa Jaume Oró, S.L., amb CIF B25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de juny de 2014, per la prestació
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dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària al nostre terme
municipal.
Atès que d'acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels
esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s'han de tenir en compte
les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents
apartats revisables que conformen el preu.
La Tinent d'Alcalde delegada de Medi Ambient, previ informe de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
APROVAR la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL, amb CIF B25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de
22.124,69 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, resultant d'aplicar el coeficient de revisió de
l'1,1805, amb efectes de data 1 de juny de 2014.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada de Medi Ambient, Sra.
M. Elena Xixons.
La Sra. M. Elena Xixons diu que tal i com es va explicar a la Comissió
Informativa la diferència que suposa aquesta revisió de preus de l’any 2013 al
2014, és de 125 €, que representa un 0,57 %.
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 10 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (4) i 2 abstencions del
Grup Municipal del PSC.

Es fa constar que s’incorpora a la sessió plenària el Regidor del Grup Municipal
de CIU, Sr. Francesc Villegas Martínez.
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5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.L’Alcalde diu que a part dels punts inclosos a l’ordre del dia hi ha dos assumptes
sobrevinguts i que caldria incloure’ls a la consideració del Ple, que són:
- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament del Sr. Juan
Mármol Castillo com a substitut del coordinador municipal de l’emergència del
Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona.
- Declaració institucional del Ple de l’Ajuntament de Cardona en relació a la
celebració de la diada de l’11 de setembre de 2014 i el dret a decidir.
En tant que aquest dos punt no estan inclosos en l’ordre del dia del Ple, en
primer lloc cal procedir a votar la procedència o no del seu debat, en
compliment de l’article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
La Presidència sotmet a votació la procedència d’incorporar a l’ordre del dia el
Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament del Sr. Juan
Mármol Castillo com a substitut del coordinador municipal de l’emergència del
Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.
A continuació dóna la paraula a la secretària per llegir el dictamen.
5.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament del
Sr. Juan Mármol Castillo com a substitut del coordinador municipal
de l’emergència del Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès el Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona, integrat pels Plans
Municipals d’Actuació (PAM) per incendis forestals, nevades, sismes i
inundacions, aprovat pel Ple de la corporació.
Atesa la necessitat de substituir a la persona que ocupa el càrrec operatiu de
substitut del coordinador municipal de l’emergència, del Comitè Municipal de
l’Emergència, Sr. Miquel Malagarriga Auguets, a l’haver presentat la seva
renúncia al càrrec per motius personals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. MIQUEL MALAGARRIGA
AUGUETS, amb NIF. Núm. 77.745.201 A, com a substitut del coordinador
municipal de l’emergència del Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona.
Segon.- Nomenar al Sr. JUAN MARMOL CASTILLO, amb NIF. Núm.
77.734.670Y, com a substitut del coordinador municipal de l’emergència del Pla
de Protecció Civil Municipal de Cardona.
Tercer.- Actualitzar el Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona i, en
conseqüència, els corresponents Plans Municipals d’Actuació per incendis
forestals, nevades, sismes i inundacions de Cardona amb l’anterior
nomenament.
Quart.- Comunicar aquest nomenament a la resta d’integrants del Comitè
Municipal de l’Emergència.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Regidora delegada de Protecció Civil Sra. Maite
Barrera.
La Sra. Maite Barrera explica que, tal i com es diu al dictamen, es tracta de
nomenar al Sr. Juan Marmol Castillo com a substitut del coordinador municipal
d’emergències del Pla de Protecció Civil de Cardona, i acceptar la renúncia del
Sr. Miquel Malagarriga, el qual a fet una molt bona tasca fins al moment. Cal
recordar que el Coordinador és el Sr. Manuel Roca i que el Sr. Marmol actuaria
com a substitut. També, aprofita l’avinentesa per agrair el seu treball a totes
aquestes persones que dediquen voluntàriament el seu temps a fer tasques
d’emergència. Cal tenir present que a Cardona aquest estiu hi ha hagut dos
incendis i han fet les seves tasques com se’ls ha requerit, amb absoluta
professionalitat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs manifesta que, tal i
com a dit la Regidora, son càrrecs voluntaris i totes les persones que estan a
protecció civil demostren una gran generositat i estan sempre disposats a
actuar. Per tant, des del seu grup vol agrair la tasca realitzada pel Sr.
Malagarriga i també al Sr. Marmol que estigui disposat a acceptar la
responsabilitat.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal del PSC (2) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU.
Seguidament, la Presidència sotmet a votació, la procedència d’incorporar a
l’ordre del dia el segon assumpte sobrevingut que és: Declaració institucional
del Ple de l’Ajuntament de Cardona en relació a la celebració de la diada de l’11
de setembre de 2014 i el dret a decidir, que s’aprova per unanimitat dels 13
membres presents que formen la Corporació.
5.2.- Declaració institucional del Ple de l’Ajuntament de Cardona en
relació a la celebració de la diada de l’11 de setembre de 2014 i el dret
a decidir.
La secretària que subscriu, llegeix la Declaració Institucional, següent:
“En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les
eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va
aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a
Decidir del poble de Catalunya.
Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a Decidir, per tal que el
Poble de Catalunya – que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà - pugui decidir el seu futur polític
col·lectiu.
Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 12
de desembre de 2013 els partits que representen una àmplia majoria
parlamentària van acordar la data i la pregunta de la CONSULTA.
Ara resta que el President de la Generalitat faci la CONVOCATÒRIA de la
CONSULTA.
Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret
bàsic i essencial en democràcia: el dret de VOT.
Per això, des de l’Ajuntament de Cardona, donem formalment el nostre suport a
la convocatòria i celebració de la CONSULTA.
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Instem al poble de Cardona a participar massivament a la mobilització prevista
per la Diada a Barcelona en suport a aquesta convocatòria i per reivindicar el
dret a vot del poble de Catalunya.
En aquest mateix sentit, demanem la màxima participació a la consulta prevista
pel proper dia 9 de novembre de 2014.
S’eleva al Ple aquesta declaració institucional, per la seva aprovació.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que s’ha cregut oportú portar-ho al Ple ja que és just una
setmana abans de la Diada i que en els mesos posteriors es viurà a tot el país uns
moments històrics. De fet Cardona està commemorant aquest any el
tricentenari i també podrà viure, al mateix temps, aquest moment històric. S’ha
cregut interessat en les dates que s’estan que l’Ajuntament de Cardona s’avancés
a les mocions de suport a la consulta que convocarà el President de la
Generalitat properament, i demanar al poble al qual es representa la màxima
mobilització en aquest moment tant important del país. I no només la
mobilització que hi haurà el proper 11 de setembre sinó la màxima implicació a
la consulta democràtica que es vol celebrar, tal i com es va acordar, el dia 9 de
novembre. L’alcalde diu que com a mínim el govern de Cardona estarà a l’alçada
i al costat de les institucions com va dir el dia que va venir el President de la
Generalitat i estarà a disposició del que s’hagi de fer per tal de que es pugui
exercir la democràcia en tots els seus sentits.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que la postura
del seu grup davant aquesta declaració tal i com ja va dir a la Comissió
informativa, és que no creuen que s’hagi de fer ara, que s’està avançant i que
quan es faci la convocatòria de la consulta ja hi haurà mocions de suport, però
ara no s’hauria de fer. A més, tampoc li acaben d’agradar els fonaments: per
exemple, es parla de l’11 de setembre del 2012 i precisament va participar en
aquest mobilització i no per reclamar la independència, sinó per estar en contra
de les retallades. En quant a l’acte del 2013, es parla de la Via, i en aquest cas sí
que va quedar molt clar que era la via per la independència. Així que no estant
d’acord ni en la forma ni en el fons de la declaració. Creu que és una declaració
que és normal que es faci a nivell polític des del grup d’ERC però no des d’una
institució pública. Creu que s’hauria d’haver esperat a que s’hagués convocat la
consulta.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs manifesta que el grup
de CIU està present i representat en institucions democràtiques i, per tant,
volen que la democràcia sigui plena en aquest país. Per tant, , creuen adient que
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s’animi a la població perquè participi a les mobilitzacions i desitja que no se
n’hagin de fer gaires perquè es pugi gaudir dels drets democràtics sense haver
de sortit al carrer a demanar-los.

Votació:
La Presidència sotmet la Declaració Institucional a votació, que s’aprova per 11
vots a favor del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2
abstencions del Grup Municipal del PSC.

6.- 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. El Sr. Casas diu que en primer lloc vol demanar respecte un tema que ja
havia demanat anteriorment a la Regidora de Medi Ambient i és sobre el
creixement preocupant, sobretot, de gats. Creu que es va ser molt acurat en
fer una ordenança però no se li va donar una contrapartida i si s’ha fet una
ordenança per marcar uns deures a la població que té gats l’ajuntament
també hauria d’actuar en conseqüència. Creu que es poden plantejar
mesures, i tot i que ell no està gaire assabentat del tema, ja se n’hi acudeixen
algunes com crear colònies controlades de gats, estilitzar-los i tenir-los
controlats. A la zona del Raval de Sant Joan i altres zones ha augmentat la
quantitat de gats abandonats a la via publica i s’hauria de buscar alguna
solució.
La Sra. M. Elena explica que des de l’ajuntament s’ha fet un ban per donar
coneixement de que està prohibit donar de menjar als gats i si es creu que hi
ha persones que els alimenten, s’han de multar. Precisament, avui i en
relació a aquest mateix tema, ha parlat amb la Sra. Carme Batista que
col·labora amb l’Ajuntament encarregant-se de la gossera i també està a
sobre d’aquest tema dels gats i ha comentat que s’havia de reunir amb una
persona que segurament es cuidaria del tema del control de les colònies de
gats. El fet d’emportar-se els gats a esterilitzar i tornar-los és molt costós i no
es pot assumir, però evidentment, aquest tema s’ha de solucionar i controlar
i multar a la gent que dóna de menjar als gats.
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L’alcalde intervé dient que l’Ajuntament ja s’ha adreçat a persones concretes
que se sap que alimenten els gats per referències de la policia i sobre tot, en
aquells carrers on se sap que n’hi ha més. Tot això és una feina complicada i
un problema evident i segurament que s’hauran de prendre mesures que
costaran diners, però que s’haurà de fer, i s’ha d’intentar que sigui una
mesura eficient com es va fer amb els coloms, on s’ha aplicat una mesura
innovadora i que ha funcionat relativament bé. Per tant, s’ha de buscar una
mesura amb els gats que funcioni amb la mateixa contundència que amb els
coloms i abans de precipitar-se s’ha d’analitzar molt bé i buscar primer
aquells focus que generen aquestes colònies de gats ja que és difícil saber
d’on proliferen.
2. El Sr. Casas diu que la segona qüestió que vol fer és en relació al C/ Pietat, i
d’aquella setmana negra de principis d’agost on hi va haver varis accidents.
En aquest carrer es va accidentar un vehicle i troba estrany que ja fa més
d’un mes que va passar i encara no s’hagi donat resposta al fanal amb el
perill que representa el fet que els fils de la llum estiguin a la vista i el pal a
terra. S’hi ’ha posat un senyal, que està sobre la vorera, i la gent que ha de
passar, sobretot la gent gran, ha de caminar per la carretera. Com que ja fa
temps que dura aquesta situació demana si es pensa fer alguna actuació.
L’alcalde li contesta que té raó i que això s’ha de solucionar el més aviat
possible, de manera que intentarà esbrinar el per què això no està arranjat,
si és pel tema de l’assegurança o per quin altre motiu.
3. El Sr. Casas diu que una altra qüestió és en relació al Portal de Sant Miquel.
Vol saber què es vol fer amb tot el muntatge tipus gàbies que ha vist que hi
havia al començament del carrer. Suposa que és pel tema de la tancada de
bous, però que ha vist molt material i demana si aquesta instal·lació suposa
fer més forats a terra i quin import costarà tot això.
L’alcalde li contesta que fa temps que es volia buscar una fórmula més fàcil
per a la sortida dels bous, pels dies de la tancada, i que és pogués muntar i
desmuntar millor i fos segur. Per això, tenint en compte que la tancada de
bous actualment són dos dies, i amb totes les renovacions que es van fent,
enguany s’ha decidit muntar un sistema que no molesti i que no s’hagi de
desmuntar cada dia.
El Sr. Ballesteros, regidor de Festes explica que aquest sistema permet tenir
muntades totes les tanques però sense interferir el pas de persones ni de
vehicles i que no cal desmuntar-lo com fins ara cada vegada que es feia una
tancada de bous o tenir el carrer tancat. Amb aquest sistema es pot tenir
muntat abans i es pot desmuntar passada la festa major, ja que no molesta.
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L’alcalde li diu que en quant al tema del cost del muntatge una vegada tingui
tot el pressupost ja l’informarà.

Pel Grup Municipal de CIU:
-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta que
el seu grup també vol plantejar algunes preguntes.

1. La Sra. Farràs diu que a l’últim ple van demanar que se’ls facilités les
subvencions que han concedit a l’Ajuntament les diferents institucions i
demanen que si el document està punt li expliqui o si no en un altre moment.
L’alcalde diu que no porta les dades per donar-li en un document però que sí
per explicar-lo al Ple.
A nivell de subvencions, com sempre s’ha dit, hi ha de dues línies bàsiques:
una de la Diputació de Barcelona i una altra de la Generalitat. Per part de la
Diputació cal destacar el Programa Xarxa de Govern Locals, on es
distingeixen les que són per activitats i les que són per inversions. Les
d’activitats són per quantitats més petites de subvenció, com per exemple les
d’adquisició de material esportiu, activitats per programes d’esport, per
activitats educatives, escola d’adults, activitats culturals i de joventut, etc. I
després hi ha les subvencions per inversions que dins el programa 20142017, se n’han concedit tres: 300.000 € amb destí a la zona esportiva ;
40.000 € amb destí a complementar les obres del carrer Hospital i els
60.000 € per complementar les obres dels allotjaments protegits per
col·lectius vulnerables. Cal dir que amb una negociació posterior, s’ha
aconseguit que s’incrementi en 50.000 € més l’aportació de 300.000 € que
la Diputació ha atorgat per a la zona esportiva. Respecte a la zona esportiva
cal dir que s’ha pres la decisió de fer el projecte com es tenia articulat
jurídicament, amb cessió temporal a la fundació SHE, però que hi ha uns
treballs previs que són l’expropiació o la compra de la Casa de Cal Sort i el
projecte d’enderroc de tota la zona del camp de futbol, que redactarà i
licitarà l’Ajuntament de Cardona i que es faran amb la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona.
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya, dins el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC), havia concedit provisionalment 119.000 €
amb destí al C/ Hospital que significava gaire bé, el 70 % del finançament de
l’obra i després 125.000 € amb una anualitat posterior per a l’obra de
“Portada d’aigües residuals de l’actuació de la Cort a l’EDAR de Cardona”. I
sorprenentment, a mitjans d’agost, la Generalitat ha suspès el Decret del
PUOSC i han retirat totes les subvencions que hi havia atorgat deixant a
molts Ajuntaments amb obres començades sense finançament, cosa que
l’Ajuntament d Cardona ha hagut de solucionar precisament amb l’obra del
Carrer Hospital. Aquesta obra es va començar perquè era una obra
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projectada des del 2011 i era necessària. Era una evidència que s’havia de fer
i sobretot, després d’haver parlat amb el director general d’Administració
Local, el subdirector i els tècnics, i anunciant que l’Ajuntament començaria
les obres, ja que es podien fer. Ningú s’esperava que revoquessin el PUOSC.
Malgrat això, i esperant que aquest tema es solucioni, s’han iniciat les obres
mitjançant la concertació d’un préstec amb unes condicions molt favorables
amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, amb la que s’està
negociant per veure com es pot suplir la part de finançament que manca per
finalitzar l’obra del Carrer Hospital. A part d’això, la Generalitat sí que ha
mantingut l’assignació de la línia del PUOSC corresponent a reparacions i
manteniment de les instal·lacions de 41.000 €, tant pel 2014 com pel 2015.
L’assignació del 2014 s’ha destinat a la reparació del mur del començament
del camí del Camí Nou per la part del pavelló, que s’ha hagut de fer per
urgència. El que sí que cal dir és que totes aquestes subvencions no estan
ingressades a la Caixa de l’Ajuntament.
Pel que fa a programes extraordinaris que ha anat convocant la Diputació,
l’Ajuntament n’ha accedit a dos. Per una banda ens han atorgat 44.000 € per
obres de reparació i manteniment que s’han destinat a les obres
d’arranjament del camp de futbol de la Coromina i 102.000 € per destinar-la
a alguna inversió pressupostada i que l’Ajuntament vol destinar a una obra
també molt necessària que és l’arranjament de la Plaça del Portalet. Aquesta
convocatòria es diu Pla d’Inversions Sostenibles i s’han convocat enguany.
També s’ha aconseguit una subvenció d’uns 17.000 € per arranjament
d’instal·lacions esportives, que també s’ha destinat al camp de futbol de la
Coromina, a través del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, però que encara no se sap quan faran efectiva.
Una altra subvenció sol·licitada ha estat a través d’una convocatòria de la
Diputació de Barcelona i que des de l’Ajuntament s’han presentat dos
projectes per tal d’acollir-se a les dues línies de subvenció: Línia 1
Arranjament de Camins Rurals i Línia 2 Arranjament d’edificis singulars
siguin o no de titularitat municipal. En aquesta convocatòria ‘han presentat
per la línia 1 el projecte d’arranjament del camí de Farners (barri de
Segalers) que no està asfaltat i que la Diputació ha concedit un ajut per
import de 67.441,14 €. A la línia 2 es va plantejar conjuntament amb el
Bisbat de Solsona i la Parròquia de Cardona, la finalització de les obres de
restauració de la façana de la Plaça del Mercat de l’Església de Sant Miquel
de Cardona, i s’ha aconseguit un ajut de 52.340 €.
Totes aquestes són les subvencions principals atorgades, a part de les
concedides per activitats.
La Sra. Farràs diu que passat aquest mes de setembre li agradaria tenir una
reunió amb la Regidora d’Hisenda per tenir tota aquesta informació sobre
paper. Parlant de les subvencions diu que ja han vist que al camp de futbol
de la Coromina ja es pot entrenar i jugar, i que també han vist que s’havien
prorrogat alguns contractes de personal perquè encara no s’havien finalitat
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del tot les obres. I demana si això motivarà un desajustament en el
pressupost donat que l’assignació pressupostària que hi havia en un inici per
fer aquestes obres de la Coromina era de 40.000 €.
El Sr. Alcalde li diu que no sap exactament a que es refereix amb els 40.000
€, ja que la previsió és que aquesta obra es financés amb els 44.000 € que ha
concedit la Diputació de Barcelona i els 17.000 € que ha concedit el Consell
Català de l’Esport de la Generalitat. En quant al personal, si que s’han
prorrogat els contractes de les dues persones que treballaven en aquesta
obra per un mes més per a finalitzar les obres, però ara ja l’obra està
pràcticament acabada i finalitzen els contractes.
La Sra. Farràs diu que ho ha demanat en el sentit de que si tot això motivarà
un augment del pressupost o que si s’està anant sobre la línia, i si el que
encara manca per fer està dins del pressupost de les obres o no.
L’alcalde contesta que l’únic que manca per fer és traslladar la caseta del
camp de futbol de Cardona al camp de futbol de la Coromina, acabar de
pintar i posar la barana lateral i tot està dins del pressupost. Segurament el
primer partit de lliga que jugarà el CF. Cardona a casa el camp estarà
pràcticament acabat. El que sí que és veritat és que aquesta obra ha costat
una mica més del pressupost inicial perquè s’han trobat alguns imprevistos,
però amb les dues subvencions ha de quedar finançada.
2. La Sra. Farràs diu que com a últim tema vol demanar explicacions sobre
l’últim dia que es va canviar de lloc el mercat del diumenge perquè hi va
haver gent que comentava que hi van haver alguns incidents de firaires que
van marxar o d’alguns que arribaven i que no se’ls havia notificat el canvi de
lloc.
L’alcalde explica que va ser una mica problemàtic i que és veritat que es va
decidir dos dies abans de canviar el mercat de lloc. En principi no es volia fer
però per decisió tècnica es va aconsellar no obrir la plaça i va motivar alguns
incidents i per això es va accelerar al màxim el poder tenir la plaça acabada
per no tornar a canviar el mercat de lloc. El canvi només va ser puntualment
per aquell diumenge.
La Sra. Farràs manifesta que el tema del mercat del diumenge és un tema
molt sensible i que s’hauria de tenir especial cura ja que a vegades el boca a
boca fa mal i es podria perdre.
L’alcalde diu que en aquest sentit s’han sol·licitat subvencions per poder fer
un estudi del mercat del diumenge a Cardona i que han estat atorgades i que
precisament es vol estudiar com millorar-lo en tant que peça molt important
de la tradició de Cardona i que sembla que va en decadència.
Finalment, la Sra. Farràs desitja a tothom una bona Festa Major.
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L’alcalde manifesta que com ha dit la regidora Cloti Farràs també desitja
bona Festa Major a tothom i explica que el primer acte institucional és
aquest diumenge amb el pregó institucional a càrrec de la Presidenta de
l’Acadèmia de Cinema de Catalunya, que avui ha estrenat una pel·lícula i que
és una persona amb una trajectòria important, de manera que serà un pregó
molt interessant. Després ja es començarà amb tots els actes de Festa Major i
no s’atura la programació fins després del dia 18 de setembre. Ja es va enviar
tota la informació.
La Sra. Farràs comenta que al programa posa que a la infermeria s’atendran
a totes les persones participants als corre bous i a les que hagin pagat
l’entrada a la plaça, però s’hauria d’aclarir el tema ja que el dia de l’empalme
no es paga entrada i també s’atendrà a la gent.
La Sra. Maite Barrera contesta que com sap per la seva professió no es pot
negar mai l’auxili a cap persona. Per tant, evidentment a la infermeria
s’atendrà a totes les persones que hi vagin i ho necessitin. Això ha estat un
error i de cara a l’any que ve s’ha d’esmenar.
La Sra. Farràs diu que pensa que tothom ho entendrà però la gent a més a
més ha de saber que hi poden anar, no ho han de suposar, i per tant, creu
que s’hauria de fer una esmena i fer-ho saber a tothom per tal que la gent
que hi hagi a Cardona la nit de l’empalme sàpiga que hi ha aquest servei i a
on han d’anar. S’ha de tenir en compte que el Centre de Salut està tancat i la
gent ha de saber que tenen la infermeria disponible a totes les hores que
aquesta estigui oberta, és a dir, la nit de l’empalme i els corre bous des de
que comencen fins que finalitzen, perquè si alguna persona accedeix a les
barreres, encara que no hagi pagat entrada i ja que hi ha actes que no es paga
entrada, també s’ha de cobrir.
La Sra. Maite Barrera diu que de la mateixa manera que l’any passat es va
demanar amb uns cartells que la gent no saltés sobre les barreres, creu que
enguany seria prudent posar cartells indicant que la infermeria estarà
ubicada a la Plaça del Portalet.
L’alcalde diu que es faran notes de premsa recollint tota aquesta informació.
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.

