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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 1 DE MARÇ DE 2012
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 1
de març de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple
extraordinari del dia 20 de desembre de 2011 i Ple ordinari del dia
12 de gener de 2012.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari del dia 20 de
desembre de 2011 i Ple ordinari del dia 12 de gener de 2012, s’aproven per
unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 181 i 182 de
2011, i del 1 al 20 de 2012, 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.
181 i 182 de 2011, i del 1 al 20 de 2012, 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.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
proposta de Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge supramunicipal de Cardona, per a l’any 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 15 de març de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre els
ajuntaments de Súria, Navàs i Cardona regulador de l’organització i
funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge Supramunicipal de Cardona.
En data 17 de maig de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Cardona relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge Supramunicipal situada a Cardona. Aquest conveni
es va renovar l’any 2011.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert una nova proposta de
convenis per a Oficines Locals d’Habitatge i Borses de Mediació per a l’any
2012, en el qual s’estableix que l’Oficina Local d’Habitatge Municipal de
Cardona serà de model 1 i, per tant, que podrà realitzar funcions
d’assessorament i informació en matèria d’habitatge.
Atès que l’Ajuntament de Cardona té la voluntat de facilitar a la ciutadania la
proximitat dels serveis relatius a l’habitatge i que aquest interès es compartit
amb els municipis de Navàs i Súria, que integren la Oficina.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge supramunicipal de Cardona, per a l’any 2012, de conformitat amb la
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Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i el Decret 13/2010, de 2
de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura del conveni així com
aquella altra documentació que pugui requerir-se per al compliment de
l’anterior acord.”

L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Aida Molner comenta que, tal i com es diu en el dictamen, el dia 17 de
maig de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Cardona. L’Oficina Local
d’Habitatge supramunicipal està formada pels municipis de Cardona, Súria i
Navàs. Anualment rebia una subvenció de 22.000 euros, que es repartia d’acord
amb els següents percentatges: un 60% per Cardona, un 20% per Súria i un 20%
per Navàs.
Les funcions que tenia l’Oficina Local d’Habitatge eren les d’informació i
assessorament, així com gestió de cèdul·les d’habitabilitat, registre de
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i gestió d’ajuts a la rehabilitació.
Però com que des de que s’ha creat l’Oficina no s’han convocat ajuts, no se n’han
pogut tramitar.
Ara l’Ajuntament s’ha trobat sobre la taula, des del dia 28 de desembre de 2011,
una proposta de conveni que, com s’ha dit en el dictamen, configura una Oficina
de model 1, i això implica no tenir funcions de gestió, sinó tan sols d’informació
i assessorament en matèria d’habitatge. I a nivell econòmic, enlloc d’una
aportació anual de 22.000 euros, s’estableix en 12.000 euros, repartits entre els
tres municipis amb els mateixos percentatges apuntats abans, és a dir, el 60%
per Cardona, el 20% per Súria i el 20% per Navàs. Si l’Oficina arriba a més de
cent assessoraments la Generalitat aportarà, a més, un màxim de 2.000 euros
addicionals.
Amb aquesta proposta de conveni, els tres ajuntaments integrants de l’Oficina
van adoptar un posicionament conjunt, i els alcaldes de les tres poblacions han
fet arribar un escrit a la Generalitat contrari a les noves determinacions del
conveni, perquè es considera que la Oficina Local d’Habitatge va començar a
funcionar el 2011 amb la voluntat d’anar assumint, progressivament, més
funcions i donar més servei al ciutadà i amb aquest conveni es produeix l’efecte
contrari.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé opinant que
és una pena que un servei que funcionava tant bé i que tenia tant de futur es
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vegi reduït d’aquesta manera. Econòmicament es perd un import considerable
en concepte de subvenció però, a més, l’ajuntament ja compta amb una
infraestructura muntada i, a més, és una llàstima que es perdin serveis de cara
als ciutadans. Per tant, diu que el seu grup espera que amb el posicionament
contrari dels alcaldes la Generalitat canviï les previsions, tot i que dubta que
modifiquin el conveni i, per tant, que no queda més remei que conformar-se
amb la proposta.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, exposa que pel seu
grup aconseguir l’Oficina Local d’Habitatge va ser al principi un repte i després
una satisfacció. Sap molt greu que es converteixi només en una oficina amb
funcions informatives i que no pugui gestionar, però tot i això consideren oportú
aprovar el conveni perquè interessa que Cardona pugui comptar amb una
Oficina Local d’Habitatge Supramunicipal. D’altra banda, pensant que el
conveni s’ha de renovar cada any, el seu grup espera que de cara a l’any vinent
es puguin recuperar tot o part de les competències que s’han perdut aquest any.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió al
manifest del Consell d’Alcaldes del Bages pel qual es demana a la
Generalitat que, de la mateixa manera que ha demanat un crèdit per
fer front al pagament dels seus treballadors, estudiï sol·licitar-ne un
per liquidar els seus deutes amb els Ajuntaments i, especialment, els
deures provinents del PUOSC, escoles bressol i escoles de música,
així com que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari de
pagament.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Davant l’anunci de l’ajornament indefinit del pagament als ajuntaments de la
part de finançament que li correspon a la Generalitat en concepte de les escoles
bressol i les escoles de música, i la inexistència d’un calendari de pagament
respecte a la resta de deutes amb les administracions locals, provocant aquesta
situació una tensió i problemes de tresoreria molt difícils de gestionar.
Donat el Manifest del Consell d’Alcaldes del Bages, aprovat en sessió ordinària
el passat 10 de gener de 2012, demanant a la Generalitat que estableixi
urgentment el calendari de pagament del seu deute amb els ajuntaments.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se al Manifest del Consell d’Alcaldes del Bages pel qual es
demana a la Generalitat que, de la mateixa manera que ha demanat un crèdit
per fer front al pagament dels seus treballadors, estudiï sol·licitar-ne un per
liquidar els seus deutes amb els Ajuntaments i, especialment, els deures
provinents del PUOSC, escoles bressol i escoles de música, així com que
estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari de pagament.
Segon.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages perquè ho
trametin, al seu torn, a la Generalitat de Catalunya.”
L’alcalde explica que aquest dictamen fa referència a un Consell d’Alcaldes que
es va celebrar el dia 10 de gener de 2012 al Consell Comarcal del Bages. El
Consell d’Alcaldes és un òrgan del Consell Comarcal en el qual es reuneixen tots
els alcaldes del Bages i on es prenen decisions en determinats aspectes d’abast
comarcal. Es va veure oportú fer arribar a la Generalitat el manifest davant de
l’ajornament de pagament dels deutes contrets per aquesta administració
autonòmica amb els ajuntaments i, especialment, en concepte del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, les escoles bressol i les escoles de música.
L’Ajuntament de Cardona, com molts ajuntaments, està en una situació molt
delicada sobretot per l’impagament de les administracions superiors, i temes
com l’escola bressol i l’escola de música preocupen molt a aquest govern i segur
que també a tots els grups, perquè des del 2010 no es rep res de la Generalitat.
Destacar que la tinent d’alcalde delegada d’Educació Sra. Elena Xixons està
treballant moltíssim per pressionar en aquest sentit, i també tècnicament. S’han
fet diverses reunions al respecte i el compromís del Departament
d’Ensenyament era realitzar el pagament de les subvencions de les llars
d’infants i les escoles de música el febrer de 2012, però no ha estat així i no han
donat nova data. Per tant, de moment no es disposa de calendari de pagament
en aquest sentit. L’Ajuntament desitja que es confirmin les notícies que estan
arribant en el sentit que el pagament es realitzarà en els propers mesos. S’espera
que sigui així perquè la situació és complicada, més que res per la llar d’infants
municipal Aliret, i s’han hagut de fer avançaments de pagaments per part de
l’ajuntament perquè d’altra manera no s’hauria pogut continuar mantenint el
servei. Per tant, s’està en una situació greu i l’equip de govern creu que aprovar
per Ple municipal l’adhesió a aquest manifest consensuat per tots els alcaldes
del Bages pot donar més força a les peticions formals de pagament a la
Generalitat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista comenta que la idea
del seu grup era entrar una moció en contra de les retallades, més enèrgica o
més estricta que la que se sotmet a aprovació, i que posava l’èmfasi en tots els
deutes que la Generalitat té amb els ajuntaments. Però que s’ha consensuat que
el manifest del Consell d’alcaldes tindrà més força i que per això hi donaran
suport.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU exposa que el seu grup
sap que el govern de la Generalitat està treballant per sortir del forat econòmic
on es troba, però que creuen que aquests problemes no els han de traslladar a
les administracions locals i, per tant, els ajuntaments tenen tot el dret a queixarse.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de l’Ordenança d’Intervenció Integral Municipal Ambiental, de
Seguretat i de Salut Pública del Municipi de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que aquest Ajuntament creu convenient regular el règim d’intervenció en
les activitats del municipi, integrant els diferents procediments i títols
d’intervenció i recollint tota la normativa sectorial aplicable, així com el dret
comunitari, i en especial les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de la Directiva
2010/75/CE i de la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
Atès que s’ha elaborat l’Ordenança d’Intervenció Integral Municipal Ambiental,
de Seguretat i de Salut Pública del Municipi de Cardona.
Atès el que disposa l’article 237 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
concordants i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’Intervenció Integral Municipal
Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública del Municipi de Cardona, d’acord
amb el que disposa l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Molner explica que el que es proposa aprovar inicialment és la
ordenança d’intervenció integral municipal, és a dir, d’intervenció en matèria
d’activitats. Cal recordar que actualment s’aplicava una ordenança que es va
aprovar definitivament l’1 de març de 2000 i que es basava en l’antiga Llei
3/1998, de 3 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, que
ja no està en vigor excepte el que fa referència a activitats innòcues. El que s’ha
fet per major seguretat jurídica és modificar l’ordenança i adaptar-la a la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats. Aquesta llei
regula totes les activitats, però no la matèria de contraincendis, que també s’ha
incorporat a la ordenança. Val a dir que la Llei 20/2009, que és la que s’aplica,
encara no té desenvolupat el seu reglament, però tot i això s’ha considerat
oportú unificar tota la normativa d’activitats i fer una ordenança nova per tenirles regulades totalment.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que no sap si era
intenció del grup de govern que estiguessin entretinguts però que l’ordenança,
que té 130 planes, és exageradament extensa. Suposa que la intenció és adequar
la normativa a la llei vigent, però del que es queixa el seu grup és que de cara als
usuaris amb aquesta ordenança es fan més complicats tots els processos
administratius, perquè fins i tot els tècnics hauran de passar dies per
interpretar-la totalment.
La Sra. Molner intervé dient que el que passava fins ara és que hi havia una
ordenança la major part de la qual estava derogada, de manera que per
qualsevol llicència d’activitat calia atendre normativa dispersa en diferents
disposicions legals, és a dir, buscar la normativa aplicable. I ara es fa més fàcil
perquè simplement el que es fa és recollir la normativa vigent. Entén que
aquesta ordenança és llarga però respon a l’adequació a la legalitat vigent i les
lleis que es recullen tenen aquest component tècnic que les fa més complicades.
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El Sr. Casas respon que no ho posa en dubte, però que sempre es diu que es vol
facilitar els tràmits a la ciutadania i que aquí el que es fa és posar-hi entrebancs.
La Sra. Molner contesta que si ens fixem en la normativa aplicable a les
activitats i, en particular, a la Llei 20/2009, s’introdueixen règims d’intervenció
que abans no hi eren, com el de comunicació prèvia, que el que permet és
facilitar molt la implantació de noves activitats.
El portaveu del grup socialista pregunta si els ajuntaments de municipis de les
dimensions de Cardona tenen aquest tipus d’ordenança, i la tinent d’alcalde
contesta que sí.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU intervé dient que des
del seu grup consideren que és una ordenança bàsicament tècnica i que el que és
l’aplicació de l’ordenança i l’agilitat en els processos és responsabilitat de l’equip
de govern, que és qui ha de vetllar perquè s’apliqui correctament.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6), 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (2) i del
Grup Municipal de CIU (4).

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que aquest Ajuntament creu convenient regular la tinença dels animals
per tal de que sigui exercida de forma responsable i respectant la convivència
veïnal.
Atès que s’ha elaborat l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de
Cardona.
Atès el que disposa l’article 237 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
concordants i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals
de Cardona, d’acord amb el que disposa l’article 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada de Medi ambient per tal
que expliqui el dictamen.
La Sra. M. Elena Xixons explica que l’ordenança que es vol aprovar ja es va
iniciar en l’anterior legislatura per part de la regidora Cloti Farràs, que ja l’havia
treballat i n’havia estat la promotora. L’equip de govern ha volgut continuar
aquest treball i recollir la sensibilitat social respecte la protecció i la defensa dels
animal, així com per fomentar la responsabilitat de la gent que té animals. Per
això s’ha cregut oportú redactar aquesta ordenança que recull les especificitats
pròpies d’aquest àmbit d’intervenció, i que sorgeix després d’estudiar com ho
estan aplicant en municipis de dimensions similars a Cardona on ja es compta
amb una normativa en vigor des de fa més temps.
Intervé l’alcalde dient que si hi ha algun dubte tècnic relatiu a la ordenança el
poden preguntar a la Secretària-Interventora. I que la ordenança també recull
un aspecte polèmic que és com tractar les situacions en que els animals
embrutin la via pública amb els seus excrements i les sancions previstes al
respecte. Aquest és un tema que l’equip de govern vol tirar endavant perquè hi
ha una demanda creixent en aquest sentit i per fomentar les condicions de
neteja de la via pública.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé explicant que
han llegit l’ordenança i que coincideixen en molts punts, com la tinença
d’animals i la necessitat de controlar que els animals no embrutin la via pública
d’excrements. Però que hi ha la part de nuclis zoològics on l’ordenança recull tot
el que hauria de ser, mentre que Cardona no té nuclis zoològics, tot i que ha
estat una de les reivindicacions que sempre hi ha hagut amb el Consorci del
Solsonès i Cardona per al Medi Ambient. S’està creant una ordenança imposant
un seguit de prescripcions i és la mateixa administració la que potser no
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compleix amb les instal·lacions per a poder-ho atendre. Aquesta és la
contradicció que veu el seu grup municipal.
La Sra. Xixons explica que ara hi ha un lloc provisional que va crear l’anterior
equip de govern. Se sap que hi ha queixes dels veïns perquè si hi ha un animal
sol no molesta, però si n’hi ha més d’un lladren i es molesta als veïns. Ara s’està
buscant un altre lloc per emplaçar la gossera, i amb el temps sí que serà
interessant plantejar-ho de forma mancomunada amb Solsona. L’article 4 del
Títol I a de la ordenança especifica que en un espai residencial col·lectiu hi pot
haver un màxim de cinc gossos i cinc gats, mentre que en un espai aïllat n’hi
poden haver vuit. Per tant, l’ajuntament està treballant en buscar un altre espai
amb la consideració d’aïllat, en compliment de l’ordenança.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU planteja que el seu
grup celebra que s’hagi continuat la feina que van iniciar. És un tema en el qual
van anar agafant sensibilitat i que ja es va començar a mirar i treballar, de
manera que entenen que amb la ordenança el que es fa és cenyir-se a la llei
vigent en aquesta matèria. Puntualitza que a nivell municipal moltes vegades es
fan aplicar les lleis sense comptar amb els recursos necessaris per a fer-ho, com
és aquest cas, però s’ha de mirar com poder solventar-ho.
L’alcalde opina que el tema de la gossera és preocupant perquè, efectivament,
els municipis en tenen la competència, però sense els recursos necessaris per tal
de poder-la gestionar. Tenir una fossera i fer-se’n càrrec totalment des del
municipi és insostenible econòmicament, de manera que o es tendeix a la
mancomunació de serveis o no es pot mantenir. I això és el que està intentant
aquest ajuntament, que ja ha mantingut reunions bilaterals amb l’ajuntament
de Solsona i a través del Consorci.

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 Socialista.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Cardona, presentada pel Sr. Josep Maria Sala Esteban.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 30 de gener de 2012, amb registre d’entrada número 182/2012, el Sr.
Josep Maria Sala Esteban ha presentat escrit de renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Cardona.
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En data 1 de març de 2012, amb registre d’entrada número 384/2012, el Sr.
Ramon Guix Sànchez ha presentat escrit de renúncia a cobrir la vacant de
regidor de l’Ajuntament de Cardona i ser proclamat electe.
D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals i els articles 19.1.l i 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del
Règim Electoral General.
Atesa la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre
substitució dels càrrecs representatius locals.
D’acord amb la composició de la llista electoral de Convergència i Unió (CiU) a
les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 26 d’abril de 2011. En ordre descendent,
seguint aquesta llista, i d’acord amb les renúncies esmentades, correspon
proposar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial a favor del Sr.
Rafael Clusellas Macià, per tal que pugui prendre possessió del càrrec de regidor
Corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Cardona, que es fa efectiva en aquest acte, presentada pel Sr.
Josep Maria Sala Esteban.
Segon.- Prendre coneixement de la renúncia a cobrir la vacant de regidor
de l’Ajuntament de Cardona i ser proclamat electe del Sr. Ramon Guix Sànchez.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè, en ús
de les seves competències, expedeixi la credencial acreditativa a favor del Sr.
Rafael Clusellas Macià, que figura en el següent lloc de la llista electoral de la
candidatura de Convergència i Unió (CiU) de les darreres eleccions municipals,
per tal que pugui prendre possessió del càrrec de regidor d’aquesta Corporació.”
Intervé l’alcalde Sr, Ferran Estruch agraint la dedicació i la tasca que ha
desenvolupat l’alcalde Josep Maria Sala Esteban per la vila de Cardona durant
dotze anys. Diu que accepta, com no pot ser d’altra manera, la seva renúncia,
pels motius que siguin, que es dóna a conèixer en aquest Ple. I vol reiterar
l’agraïment per la feina feta durant tots aquests anys i desitjar-li, com a Alcalde,
en nom del govern i del grup municipal, la màxima sort en la nova etapa que
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començarà. També espera poder comptar amb ell en altes ocasions, per la gran
experiència que l’avala i l’enorme treball que ha fet al llarg d’aquests anys.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista exposa que els hauria
agradat que el Sr. Sala hagués estat present en aquest Ple. I que s’afegeix a les
paraules expressades per l’alcalde en el sentit d’agrair-li el sacrifici i dedicació
durant dotze anys, així com en desitjar-li el millor en la seva nova etapa
professional. Per això, espera que els companys del grup de CiU li facin arribar
que pot comptar amb el grup socialista per qualsevol cosa que necessiti.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé dient que tant
sols cal repassar els llibres d'actes per adonar-se del gran esforç i la gran
quantitat de feina que s'ha fet a l'Ajuntament de Cardona en el temps en que el
Josep Maria ha estat Alcalde. Ressaltar la generositat, i la total honradesa que
l’han caracteritzat. Vol recordar que quan va ser elegit per primer cop, va trobar
una ràtio de deute viu a L’Ajuntament de més d'un 200% i a més, va haver d'
afrontar grans problemes com el desviament del riu i els problemes de la
Muntanya de sal. Tot i les dificultats, va deixar una administració endreçada, un
ràtio de deute viu d'un 56% i un poble molt millor que el que es va trobar. Van
treballar intensament, ell i les persones a qui va saber encomanar el seu
entusiasme per Cardona, i en els primers mandats, durant 8 anys, sense rebre
cap retribució. Però això no va impedir que fes infinitat de viatges on ha
convingut, per fer gestions a la Generalitat, la Diputació, altres Ajuntaments,
aconseguint finançament i convenis per rehabilitar i construir equipaments amb
molt poc cost per Cardona i, fins i tot, buscant empreses que mica en mica van
omplir un polígon industrial que en els seus inicis, va trobar buit.
La Sra. Farràs diu que al Josep Maria el recordarem com l’alcalde que ens va
tornar l’orgull de ser cardonins, com l’alcalde que va projectar Cardona a
l’exterior situant-la en primer terme el món del turisme i en la recuperació del
nostre patrimoni. Personalment també el recordarà com la persona que va
conèixer, amb una capacitat intel·lectual privilegiada, capaç de sacrificar-se pels
seus ideals i per la seva comunitat, sense esperar res a canvi, i amb una gran
sensibilitat pels mes febles. Per tant, només pot dir-li moltes gràcies al Josep
Maria, per tot el que ens ha ensenyat, pel seu servei a la nostre comunitat i, tant
de bo, el seu exemple trobi seguidors que vulguin lluitar com ell per la nostre
Cardona.
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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4.- MOCIONS DELS GRUPS.4.1.- Moció conjunta que presenten els grups municipal de CIU i ERC
de l’Ajuntament de Cardona relativa a l’adhesió a l’Associació de
Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de
desembre de 2011.
La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus estatuts, que s’adjunten.
Donat que tal i com es preveu a l’article 1 dels estatuts de l’Associació aquesta és
una associació plural, que aplega les administracions locals de Catalunya, i que
actua al marge dels grups municipals i les organitzacions polítiques.
Vista l’exposició de motius que es recull en els estatus de l’Associació i les seves
finalitats, recollides a l’article 6 d’aquests estatuts:
a) Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals
o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui
ser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal
d’assolir les plenes competències municipals.
b) Fomentar i defensar els drets nacionals
c) Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir
el seu dret a l’autodeterminació.
d) Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la
Unió Europea.
e) Promoure el finançament dels propis municipis
f) Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.
Els grups municipals de CiU i ERC proposen al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
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Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde la representació d’aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència (domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic) i també
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya.”
L’alcalde defensa la moció dient que des dels grup municipal d’ERC consideren
un pas fonamental l’adhesió del municipi a l’Associació Catalana de Municipis
per la Independència. En les darreres dècades el país ha viscut grans canvis.
Hem evolucionat i avançat en molts aspectes. Moltes de les persones,
personalitats i col·lectius que han contribuït a la consolidació de la democràcia
durant aquests trenta anys i també a l’autonomia de Catalunya s’han adonat que
cal avançar en un camí diferent al que s’ha transcorregut fins ara. El país es
troba en una situació complexa, que viuen els ajuntaments cada dia i tota la
ciutadania, els milions de famílies del país. Retallades, ajustos, manca de
liquiditat, restriccions, retallades en els serveis públics, impagaments, etc. Un
seguit de situacions greus que ens han de fer replantejar que més enllà del dia a
dia, de la gestió diària, cal fer canvis profunds i importants en el sistema actual.
Els catalans paguem en conjunt, cada any, entre divuit mil i vint mil milions
d’euros a les arques de l’Estat espanyol, que mai arriben a invertir-se en les
famílies de casa nostra. Del total que paguem d’impostos, la meitat, de cada dos
euros un, no es reinverteix en la societat catalana, que assumeix la càrrega del
pagament dels impostos. En aquest sentit diu que no sap si cal que digui què
faria l’Ajuntament de Cardona amb un tant per cent molt reduir d’aquests
recursos. Catalunya ha crescut en la última dècada en gairebé dos milions de
persones, amb les necessitats i problemàtiques que això comporta. I sempre ha
estat un país obert, de trobada i acollida de milers de persones d’altres indrets
de l’Estat espanyol. No ha estat mai un país excloent i aquesta realitat, la
pluralitat de la societat, com també la pluralitat del municipi, és el tresor més
preuat que tant l’alcalde com l’equip de govern defensaran. Però la gent de casa
nostra, vingui d’on vingui, sigui d’on sigui, senti el que senti, pensi el que pensi,
li agradi la selecció espanyola o la catalana, sigui del Barça o del Madrid, visqui
a Cardona, a Solsona o a l’Hospitalet, ha de poder decidir lliurament quin és el
seu futur i quin és el futur del seu país. A tots ens uneixen els valors democràtics
i el respecte, i cal treballar perquè el país sigui allò que tots els ciutadans
majoritàriament decideixin. I ara mateix això no és així, perquè de fet la totalitat
dels regidors del consistori no han votat la Constitució actualment en vigor, ni
opinar si ens està bé o no el sistema actual. Passats 34 anys creu que toca que
tothom pugui decidir en llibertat. El benestar del país en el present i la seva
futura viabilitat està en mans de la ciutadania. El debat, l’intercanvi d’idees, el
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pluralisme, són eixos fonamentals de l’Associació de Municipis per la
Independència. Per això cal la transversalitat i la cohesió social dels pobles,
aprofundir en tots aquells aspectes que poden millorar la qualitat de vida de les
persones que viuen a casa nostra. Toca , des de les generacions més joves, que
s’ho han trobat tot més o menys fet, lluitar per una societat més pròspera i més
justa. Per això el grup d’ERC considera que l’Associació i tot el que envolta
aquesta iniciativa és un bon instrument per avançar com a poble. I per això es
creu oportú defensar aquesta moció, igual que els companys de CiU, emplaçant
a la resta de grups i a la societat civil cardonina i catalana a treballar colze a
colze, institucions i societat, per un futur en llibertat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que
sentint la intervenció de l’alcalde ha pensat, en alguns moments, que també era
socialista, pels plantejaments que ha fet en algun punt. Planteja que es podria
obrir un debat polític, però que suposa que no correspon en aquest moment. Per
això, diu que no entrarà a valorar la ideologia del seu grup, però que es senten
catalans i catalanistes, però dins un Estat federal i amb un encaix entre
Catalunya i Espanya diferent del que defensa el grup d’ERC. Per tant, no entrarà
a valorar l’adhesió a aquesta proposta, sinó que vol recordar que el PSC va ser
l’impulsor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que es va aprovar
majoritàriament. I en aquest sentit, evidentment no comparteixen la Sentència
del tribunal Constitucional que limita molt tot allò establert a l’Estatut, i van
exigir al govern d’Espanya que busqués fórmules per poder aplicar aquest
Estatut en la seva integritat. Tenen clar que la tasca de decidir el futur del país
és en mans del govern de Catalunya i dels partits polítics que ja representen la
voluntat popular. A vegades, com a ens locals, s’assumeixen competències que
no pertoquen, com és aquest cas, en tant que el centre de debat de la
independència és el Parlament de Catalunya i opina que l’ajuntament no té
perquè donar aquest pas. A més també li agradaria que li expliquessin com amb
una mà es pot estar abraçant l’estelada i amb l’altra ma estar pactant amb la Sra.
Alícia Sànchez Camacho, perquè són coses que el seu grup municipal no sap
interpretar.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé dient que des
de CIU i reproduint les paraules del president Artur Mas, “no posem límits al
futur nacional de Catalunya. Catalunya és una nació i té dret a decidir el seu
futur. L’ independentisme és un sentiment que creix a Catalunya perquè creix la
sensació que l’Estat espanyol ni ens protegeix ni ens ajuda ni ens respecte...
Volem que els catalans gestionem els nostres propis recursos com ja fan altres
pobles de l’Estat...”
Es obligació de tots, buscar la unitat del poble de Catalunya i plantejar temes de
màxim consens, per enfortir i preservar la unitat del poble català.
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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 en contra del
Grup Municipal Socialista.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.L’Alcalde diu que hi ha una moció presentada a l’inici pels Grups Municipals del
PSC I ERC, en contra de la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat. En
tant que aquesta moció no està inclosa en els punts de l’ordre del dia del ple, en
primer lloc cal procedir a votar la procedència del seu debat, en compliment de
l’article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals.
La Presidència sotmet la procedència de la Moció a votació, que s’aprova per
unanimitat dels 12 membres presents dels 13 que formen la Corporació
A continuació dóna la paraula a la secretària per llegir la moció.
La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures
que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la
destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura,
principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina,
està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre
país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central
ha aprovat per decret una de les reformes laboral més regressives de la història
democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en
matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar
mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el
Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
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l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la
seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb
la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables.
Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva,
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels
convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els
treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit
les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del
2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la
constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la demanda
interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó garantint
la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i
assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Per tot això, els grups municipals del PSC i ERC proposen al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Govern Central el següent:
1.- Que interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
2.- Que convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb
els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció
de transformar el nostre model competitiu.
3.- Que afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja
no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
4.- Que es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor
del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la
Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la
capacitat econòmica de les administracions catalanes.
Segon.- Traslladar l’anterior acord a la Delegació del Govern a la Catalunya
Central.”
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L’alcalde dóna la paraula a la portaveu del Grup Municipal d’ERC, la tinent
d’alcalde Sra. Aida Molner.
Intervé la Sra. Molner expressant que des del grup municipal d’ERC entenen
que l’Estat es troba en una situació complicada, amb més d‘un 23% d’atur a
nivell estatal i un 20% a nivell de Catalunya. Amb aquesta situació és evident,
necessari i responsable que els governs que tenen competències en la matèria
prenguin decisions importants. Malgrat això el seu grup considera que la
reforma laboral aprovada pel govern espanyol i el procés seguit per a la seva
aprovació no es regeix pels principis que es consideren fonamentals, com és el
necessari diàleg social entre els agents i, sobretot, els representants dels
treballadors i els representants de les empreses. Per això, creu que mesures tant
profundes com les que s’inclouen a la reforma, que afectaran directament a tots
els treballadors del país, han de ser consensuades al màxim per tots els agents,
sobretot els representants dels treballadors i de les empreses. Fugir del diàleg i
del consens ens allunya del bon camí per fer front entre tots, govern,
treballadors i empresaris, a la greu situació social. Per altra banda, el grup
d’ERC dubta que la reforma prioritzi la creació d’ocupació, ja que les principals
mesures s’encaminen a facilitar l’acomiadament, atacant substancialment
aspectes reconeguts per la llei i la mateixa Constitució com és la negociació
col·lectiva. La desarticulació del sistema de negociació col·lectiva pot tenir com a
conseqüència un increment de la conflictivitat laboral. Per aquestes i altres
raons consideren que no és la reforma que necessita el país. A més, hi ha
l’exemple de la última reforma laboral, en la qual l’abaratiment dels costos
d’acomiadament ha provocat, com es pot veure amb les dades a la ma, un
increment de l’atur a curt termini. Per això el sentit de la moció presentada en
primera instància pel grup socialista i que el grup d’ERC ha secundat emfatitza
la necessitat del diàleg social i la negociació com a eines imprescindibles de
qualsevol proposta de millora. Per tant, des del seu grup es vol manifestar la
necessitat que els agents socials s’asseguin a parlar i es vol apel·lar al govern
espanyol a treballar per garantir els drets de tots i la pau social en uns moments
difícils per a tothom, sobretot per les classes mitjanes i treballadors del país.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que el
text de la moció ja és molt aclaridor, però que realitzarà una exposició més
àmplia relativa a la reforma. En aquest sentit, diu que el país viu immers en una
profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema
financer i una de les conseqüències més dures de la situació de la nostra
economia és la destrucció de l’ocupació, que tant a Espanya com a Catalunya ha
arribat a cotes històriques. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de
la Comissió europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional
estan afectant greument els fonaments del nostre Estat del benestar. L’aplicació
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de retallades pressupostàries en l’educació i la sanitat pública, així com la greu
reducció de la despesa social que dóna cobertura a la població amb menys
recursos i que ha perdut la feina està incrementant l’escletxa social i amenaçant
seriosament la cohesió social del nostre país. En un context d’elevadíssima taxa
d’atur, retallades sobre el sector públic i una gran pressió sobre les condicions
laborals de les empreses, el govern central pretén imposar la reforma laboral
més regressiva de la història democràtica del país. Sota l’excusa de trobar
mecanismes per a la reactivació de l’economia, aquesta reforma suposa un
enorme retrocés en drets i condicions laborals. El govern de l’Estat ha imposat
una reforma que instaura l’acomiadament lliure i generalitza els vint dies
d’indemnització, permet a les empreses impulsar expedients de regulació
d’ocupació sense aprovació de l’administració pública, bonifica els empresaris
per a la contractació de treballadors sense cap tipus de seguretat en la
continuïtat del seu lloc de treball i amb només un 50% de la prestació d’atur i
també suposa un greu atac a la negociació col·lectiva perquè situa el conveni
d’empresa com a principal referent per sobre de la resta d’instruments i dels
convenis sectorials i territorials, deixant en una posició de màxima feblesa als
treballadors de les petites i mitjanes empreses. En un moment d’inseguretat i de
manca de confiança en el futur, aquestes mesures introdueixen encara més
incertesa en l’economia i precaritzen encara més les relacions laborals. En
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i això no es fa
precaritzant les relacions laborals sinó garantint la qualitat de la contractació i
el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i
famílies. A hores d’ara ningú no dubta que les polítiques d’austeritat ens porten
a la depressió econòmica assegurada. Estem davant una ruptura laboral que
suposa la mort del dret laboral i dels drets dels treballadors. Aquesta reforma
desestabilitza la balança a favor dels empresaris, no servirà per estimular la
contractació, ni per crear ocupació, ni tampoc per reactivar l’economia. Es
genera atur i no ocupació. Es contrària al canvi de model productiu que
defensen els socialistes, basat en la innovació i en la competència del valor afegit
i donarà carta blanca als empresaris perquè puguin competir amb salaris. Amb
aquesta reforma es corre el risc d’un acomiadament massiu dels vells contractes
per tornar-los a incorporar sota la legislació vigent. Aquesta reforma suposa un
gravíssim cop als drets laborals, és una reforma allunyada del consens social i
regressiva, que implementa les tesis neoliberals del govern del PP i també fa
contents els neoliberals europeus. Per tot això, el grup municipal socialista diu
no a la reforma laboral, perquè desregular, precaritzar i liberalitzar és la única
política que fa el govern per sortir de la crisi; una política antisocial que només
genera més atur, desregula el treball i empobreix la societat. Aquesta no és la
única opció i hi ha més alternatives, com una fiscalitat justa i apostar pel canvi
del model productiu. Alternatives que no carreguen el pes de la crisi sobre els
empleats públics, els pensionistes, els joves i els treballadors, mentre que
aquells que la van crear segueixen enriquint-se i impunes. Per això, s’afegeix a la
pancarta que hi havia el dia de la manifestació que es va celebrar contra la
reforma dient “no” a la reforma perquè és injusta amb els treballadors, ineficaç
per l’economia i inútil per a la creació d’ocupació.
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La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU intervé exposant que
estan d’acord amb una part de la moció presentada pel grup del PSC però que
van intentar introduir-hi una modificació, per recollir la seva visió, i com que no
ha estat possible realitzar aquest canvi no s’hi ha pogut adherir, per això
explicarà l’anàlisi de les dades que han fet per explicar la seva postura. En
aquest sentit diu que si bé és cert que la crisi econòmica afecta el conjunt dels
països de la Unió Europea, cal destacar que els efectes de la crisi sobre l’atur no
són ni de bon tros els mateixos a tot arreu. Mentre a l’Estat espanyol durant el
2011 es van seguir destruint llocs de treball, en 16 dels 27 estats de la UE es va
crear ocupació. Aquest fet demostra que a nivell espanyol no s’estava actuant en
la bona direcció. A l’Estat espanyol la crisi és sinònim d’atur. Entre els anys
2008 i 2011 a l’Estat espanyol el nombre d’aturats ha crescut en més de tres
milions de persones i la xifra de persones sense feina s’eleva per sobre dels cinc
milions. Totes aquestes xifres desemboquen en una taxa d’atur que a nivell
estatal ja arriba al 22,8%, més del doble de la mitjana dels països de la Unió
Europea, que se situa al 9,9%. Les xifres a Catalunya són igualment
preocupants. En el mateix període a Catalunya s’han destruït 527.700 llocs de
treball i a dia d’avui hi ha 775.400 persones sense feina. La taxa d’atur a
Catalunya és del 20,5%. Hem estat 4 anys sense avançar. Des de l’any 2008, el
Govern espanyol, sindicats i patronals han mantingut obert un procés de diàleg
que ha produït uns resultats clarament insuficients. En aquest temps s’han
aprovat 14 reformes de la legislació laboral, que pràcticament no han tingut cap
impacte positiu en l’ocupació ni han aconseguit frenar la destrucció d’atur. Per
tant, cal fer una reforma laboral que apropi el marc laboral espanyol al marc
europeu amb l’objectiu de facilitar la contractació i la recol·locació de persones
aturades, i la reforma aprovada recentment pel Govern espanyol ha de millorar
en aquests aspectes i i en d’altres com la contractació estable i de qualitat i fer
passos per transformar el nostre model competitiu. Aquesta millora s’ha de fer
a través del diàleg social i del debat parlamentari entre tots els grups de les
Corts. El grup de CiU sí que està d’acord en que afronti la necessitat d’enfortir el
serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns moments en què
gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi
per desocupació, i que es compleixin els compromisos adquirits després de
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el
Govern de la Generalitat en matèria de finançament, el que permetria evitar
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. Acaba
dient que lamentar no haver pogut consensuar una moció en la qual tots els
grups municipals hi estiguin d’acord.
Intervé l’alcalde fent una reflexió, en el sentit de que considera important que en
el principal fòrum de debat de les poblacions, com és el Ple municipal, es pugui
debatre temes que són de política i que afecten a tots els ciutadans. En aquest
sentit recorda que el portaveu socialista ha dit que el tema anterior, relatiu a
l’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis per a la Independència era una
qüestió a plantejar a nivell del Parlament. I entén que el tema que es planteja
ara, la reforma laboral, tampoc és una qüestió que afecti explícitament a
l’Ajuntament de Cardona, però com que afecta els ciutadans del municipi creu
que sí que és important que es pugui establir un debat i poder-hi dedicar una
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petita part del temps. Per tant, entén que és important establir un debat en
àmbit com els plantejats a les dues mocions en l’àmbit del Ple municipal.
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 Socialista (2) i 4 vots en contra
del Grup Municipal de CIU.

6.- 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, intervé per
plantejar una antiga reivindicació que havia fet el seu grup municipal, que és la
referent a la identificació dels carrers amb la seva placa, perquè es tingui
constància del nom. Això no es va fer dos anys endarrere, perquè hi havia el
problema que el nou nomenclàtor no estava confeccionat. En aquest sentit,
entenen que en carrers com la plaça de la Fira o el carrer Mercat no hi hagi
intenció de canviar la placa, perquè ja existeix i ara no es disposa de recursos
per fer la inversió. Però que sí que es queixen de que en molts llocs on no hi ha
placa, com a la Pietat, al Turó del Rossinyol, etc, no s’hi posi. Hi ha carrers on el
nom no consta enlloc i per a la gent que hi va es fa tremendament difícil situarse. En aquest sentit, planteja que si encara no es disposa del disseny de com
seran les plaques que s’hauran de posar, s’identifiqui d’alguna manera per
solucionar aquesta situació.
Contesta el Sr. Estruch recordant que, efectivament, es va aprovar el nou
carrerer de Cardona. Pel que fa al disseny de les plaques, està definit a nivell de
nucli antic, a través de l’estudi del mobiliari urbà que es va fer d’aquest àmbit. I
que ja s’està treballant en aquesta actuació, però que es requereix posar tant el
nom dels carrers, com els corresponents números, adaptant-ho al nomenclàtor,
amb la problemàtica que això comporta i la inversió corresponent. En el
pressupost 2012 i malgrat les restriccions s’ha programat una petita partida per
portar a terme la identificació dels carrers que no tenen la placa amb el nom. I
aquesta serà la primera actuació que farà el govern en aquest sentit.
Intervé el Sr. Casas dient que ja estan d’acord en que s’efectuï així, és a dir,
primer posar la placa dels carrers on no hi consta el nom i llavors millorar les
identificacions existents.
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2.- Continua amb una segona qüestió, relacionada amb el Patronat del Castell.
Diu que saben que l’alcalde forma part del Patronat, però com que no tenen
informació al respecte de les reunions celebrades voldrien saber quins temes hi
ha i quines propostes o millores es pretenen portar a terme durant l’any 2012.
L’alcalde contesta explicant que el Patronat del Castell, des de que ell ostenta el
càrrec, s’ha reunit una vegada. El que ha fet el govern municipal són gestions
importants per la restauració de la coberta de la Col·legiata del Castell. En
aquest tema sí que hi ha involucrat el Patronat, però és una gestió més directa
que s’ha realitzat amb la Direcció General de Patrimoni. Pel tema del Patronat,
diu que tal i com ha dit s’han reunit un cop i que si és del seu interès li farà
arribar l’acta de la reunió o que es poden reunir per explicar-los què es va
abordar en la reunió, en la qual van participar diferents agents implicats i què es
debat en el si del Patronat, que es convoca sempre des de la Generalitat.
Pel que fa al tema de la coberta de la Col·legiata, explica que ahir es va reunir
amb representants del Museu d’Història de Catalunya i anteriorment ja ho havia
fet amb el Subdirector General de Patrimoni, i es va estar negociant poder
incloure en el pressupost de la Generalitat diverses reformes necessàries a la
Col·legiata. En aquests moments, si el pressupost de Generalitat no es toca més
per part del govern, s’hi inclou la reforma de la coberta de la Col·legiata, amb un
pressupost situat al voltants dels 200.000 euros, i amb el compromís d’executar
la intervenció aquest mateix any 2012. Està a punt d’acabar-se el projecte
executiu d’aquesta obra de reforma, que ha encarregat la mateixa Direcció
General de Patrimoni, i el compromís adquirit ahir mateix i pendent de
confirmar amb el Sr. Pluma és que a finals d’any aquesta obra estigui enllestida.
Considero que aquesta és una notícia important, perquè estem parlant de poder
retirar la xarxa de la Col·legiata i en el moment actual poques obres s’han pogut
incloure al pressupost de la Generalitat. A part d’això també es va poder
arrencar el compromís de la Generalitat de que abans d’acabar l’any s’obriran
tots els baluards, posant totes les tanques de seguretat. El Museu d’Història de
Catalunya ja té la partida assignada per aquest concepte. També s’arreglarà la
part de darrera l’absis de la Col·legiata, el mur que està en molt mal estat. I fins i
tot es van comprometre que aquest 2012 s’arreglaria una de les dues tombes que
hi ha a la Col·legiata i que estan en molt mal estat. Tot això està pressupostat i si
no hi ha canvis podem dir amb seguretat que totes les intervencions es duran a
terme. Per això voldria agrair a la Direcció General de Patrimoni la seva
voluntat de rebre’ns sempre, de negociar i sobretot d’haver fet possible que
aquestes inversions s’incloguin el pressupost d’enguany, així com la feina feta
per part del Museu d’Història de Catalunya.
3.- Continua el Sr. Casas amb una qüestió que els han posat en coneixement i
que resulta una mala notícia, que és que el Vilar Rural presenta un expedient de
regulació d’ocupació. La pregunta és com quedarà el conveni vigent de la piscina
coberta amb l’ajuntament i si això afectarà aquest servei als ciutadans.
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El Sr. Estruch contesta que està assabentat d’aquest tema i que és un problema
que està afectant a d’altres empreses de Cardona. Diu que l’ajuntament sap que
no es produiran acomiadaments i pel que respecta al tema de la piscina coberta
la setmana vinent hi ha prevista una reunió amb la direcció del Vilar Rural per
abordar la situació, però que en principi no hi ha d’haver cap alteració del
servei.
El Sr. Casas pregunta si encara que estigui tancat l’hotel es podrà accedir a la
piscina i l’alcalde contesta que fins la setmana vinent no li pot confirmar
rotundament, però que creu que la piscina podrà continuar funcionant amb
normalitat, si més no durant el termini fixat en el conveni signat.
4.- Intervé de nou el portaveu del grup socialista preguntant pel manteniment
de la galeria de la Mina turística. Diu que sap que periòdicament es feien
controls de georadar per saber l’estabilitat i que hi havia una direcció facultativa
per part del Sr. Emilio Caballero. Donat que aquest tècnic es va jubilar voldria
saber si es continuen fent els controls perquè és important tenir aquesta
seguretat en el manteniment.
Contesta la Secretària dient que els controls es continuen fent i que des de la
jubilació del Sr. Caballero el director facultatiu és el Sr. Fèlix Teixidor.
5.- Pren la paraula de nou el Sr. Casas dient que per acabar i que no tot siguin
retrets des del seu grup municipal volen agrair la predisposició de l’ajuntament
en el tema de la nevada, i vol felicitar a l’equip de govern i fer-ho extensiu, al seu
torn, als cossos de seguretat, policia local, bombers i també als regidors de
protecció civil i via pública. En aquest sentit, creuen que l’actuació en aquesta
nevada va ser immediata i molt bona i per això la seva felicitació.
L’Alcalde agraeix la felicitació i la fa extensiva, públicament, tal i com ho va fer
el dia anterior en la reunió de seguiment del PAM, a tots els agents que hi van
treballar. En aquest sentit, agraeix la feina de la regidora de protecció civil així
com la feina desenvolupada per la resta de regidors i cossos de seguretat,
voluntaris, Creu Roja, maquinistes i tota la gent que hi va col·laborar. Així
mateix, vol destacar la importància que va tenir la col·laboració ciutadana,
perquè molta gent va sortir a netejar els portals de casa seva i va escampar la sal
que se li havia lliurat. Finalment agraeix el reconeixement del grup socialista, i
la seva predisposició per no tan sols fer oposició sinó també admetre les coses
que es fan bé.

Pel Grup Municipal de CIU:
1.- La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé preguntant
en referència a un dels decrets de la última Junta de Govern, on es recull la
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proposta del tinent d’alcalde delegat de Turisme relativa a l’aprovació del
conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Cardona per establir un acord de col·laboració entre les dues
administracions per al desenvolupament d’accions relacionades amb la
promoció i consolidació del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. En
aquest sentit, pregunta si se’ls pot explicar una mica en què consisteix el conveni
i si amb aquest conveni es garanteixen l’autonomia i els interessos de Cardona.
Contesta l’alcalde dient que com bé diu la regidora, es tracta d’un conveni de
col·laboració, de forma que l’Ajuntament de Cardona no s’adhereix al Parc
Geològic i Miner de la Catalunya Central. Aquest tema és complicat i
controvertit. El grup municipal d’ERC hi creu fermament perquè creu que és
una alternativa turística important i un vincle de cooperació que no es pot
perdre. Però el conveni només obliga l’ajuntament a col·laborar amb el Consell
Comarcal i a treballar conjuntament en l’impuls, a curt termini, de la inclusió de
Cardona com a membre del Geopark. La veritat és que s’han mantingut vàries
reunions amb el Consell Comarcal per aquest tema i sí que es volia presentar als
grups l’adhesió al Parc, però no es va fer perquè hi ha algunes qüestions, en cap
cas de pèrdua d’autonomia, que es volien abordar abans d’entrar-hi. Així i tot, es
disculpa perquè al grup socialista, que va estar al cas d’aquest tema, sí que els va
passar el conveni i al seu grup no. Per això diu que li passarà el conveni, que
només obliga a l’ajuntament en qüestions assumibles com nomenar un
representant tècnic, col·laborar en les actuacions promocionals del Parc,
treballar per impulsar la inclusió de Cardona en el Patronat del Parc, etc.
Reitera que són les condicions d’un conveni de col·laboració però que en aquests
moments l’equip de govern va considerar que no era possible adherir-se
plenament al Parc Geològic per dues qüestions tècniques que, si la portaveu
creu convenient, li explicarà.
La portaveu del grup municipal de CiU diu que considera que és un tema prou
important com perquè la informació els arribi puntualment.
2.- Segueix dient que el seu grup ha tingut l’oportunitat de veure el Camí de
Tresserres, que s’ha arranjat, i voldrien saber si realment el pressupost que hi
havia pactat d’entrada ha sigut el pressupost final que s’ha executat. Hi havia un
pressupost d’aproximadament 70.000 euros i en opinió del regidor que hi va
treballar la legislatura passada el que s’ha fet realment no s’ajusta al que s’havia
establert en principi.
Intervé la Sra. Barrera explicant que hi ha hagut una sèrie de modificacions
acordades entre l’Ajuntament de Cardona i el Consell Comarcal del Bages. Una
modificació és que no hi havia menys herba per tallar de la que es contemplava
en el projecte i, en conseqüència, s’ha rebaixat aquesta partida i s’han destinat
els recursos a d’altres partides. Per exemple, s’ha mogut una pedra que hi havia
darrera del Vilalta i que és important per a la història de Cardona i de La
Coromina. A sobre hi havia una creu antiga que va desaparèixer i ara està al seu
lloc original. Això ha implicat un cost afegit. També ho ha estat asfaltar tot el
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primer trem, tal i com es va acordar amb els veïns, ja que en aquest primer tram
hi passa tothom. Com que s’ha eixamplat tant la via, s’ha asfaltat de punta a
punta i s’ha fet una canalització perquè l’aigua no faci malbé el mur. També hi
ha altres modificacions com tirar, a part del tot-u, una altra mena de material
més econòmic, de forma que s’han pogut tirar 900 m3, quan inicialment se
n’havien pressupostat uns 700 m3.
La regidora continua dient que si volen més dades, els hi pot facilitar. I que cal
dir que ha sigut un projecte que ha supervisat un director tècnic, el Sr. Antoni
Hernàndez, enginyer industrial del Consell Comarcal del Bages, que ha fet el
seguiment i control de totes les partides. A part, l’empresa constructora va
reduir el preu inicial, de forma que el contracte es va adjudicar a la baixa, per
uns 11.000 euros menys. Per tant, l’Ajuntament de Cardona també haurà de
pagar menys per aquesta inversió.
La Sra. Farràs diu que sí que els demanaran la informació de l’obra per tenir una
mica més de coneixement de com ha anat i com s’ha fet. I la Sra. Barrera
contesta que no hi ha cap problema al respecte i que els proposa quedar un dia i
fer una visita d’obra amb el seu director tècnic. La portaveu del grup de CiU
respon que com que noi tenien les dades de com havia anat l’obra, els semblava
que no s’havia gastat tot el que s’havia contemplat d’entrada. I que celebra que
l’Ajuntament de Cardona hagi d’aportar menys recursos dels previstos
inicialment.
La Sra. Barrera contesta que a més hi ha el compromís de l’empresa
adjudicatària de fer el manteniment del camí durant un any. De manera que si
hi ha pluges i el camí es fa malbé, s’hi tornarà a passar amb les màquines, es
perfilaran els vorals i es tornarà a tirar tot-u.
3.- Continua la Sra. Farràs comentant un altre tema: l’horari de l’Oficina
d’Urbanisme. Diu que el seu grup entén que s’ha reduït l’horari d’atenció al
públic i que en un moment en el qual totes les agències de qualitat i acreditació
valoren l’accessibilitat i la flexibilitat dels horaris en que la gent es pugui dirigir
als serveis, els sembla que tampoc hi ha un volum tant gran de gent com per
perjudicar el treball de l’Oficina. A més, aquest és un tema que s’havien
plantejat quan eren a l’equip de govern i els va semblar que s’havia de prioritzar
la màxima accessibilitat del públic. Tot i així puntualitza que només és una
observació i que per descomptat és l’equip de govern qui decideix com es
treballa a l’Ajuntament.
Intervé la tinent d’alcalde, Sra. Molner agraint la opinió de la regidora, però
concretant que els nous horaris s’han instaurat fa poc i estan en període de
prova. El que es vol aconseguir a nivell d’àrea d’Urbanisme és una major agilitat
en els processos relatius als permisos d’obres, tant majors com menors, i
llicències. El que s’ha fet és acotar els horaris perquè cada tècnic tingués
definides les seves tasques. I reitera que s’ha establert un període de prova i si
d’aquí uns mesos es valora que no funciona, s’acordarà modificar els horaris
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perquè, en definitiva, el que es pretén és que surti la feina i que es pugui ser àgil
i eficaç.
4.- La Sra. Farràs continua plantejant un tema que ha arribat al seu grup i que
és que a l’Escola d’adults, fora de l’horari de les activitats que es realitzen a
nivell municipal, hi ha una associació musulmana de Cardona que hi fa
activitats. Voldrien saber si s’ha deixat el local i si hi ha un conveni establert,
perquè sembla ser que és una activitat regular. A part, la regidora diu que
desconeix si és així, però que han tingut notícies que les persones que
assisteixen a aquests cursos paguen una quota. Per això vol saber si aquesta
activitat és oberta a tothom o només és per una comunitat concreta.
Respon la Sra. Xixons explicant que qui està utilitzant el local és la Comunitat
islàmica. Van sol·licitar una reunió amb l’alcalde i ella mateixa i va semblar que,
com qualsevol altre entitat de Cardona, els havíem de poder escoltar i atendre.
Van explicar que fins ara els seus nens i nenes anaven a Solsona a formar-se en
àrab, i que els semblava més adient tenir un lloc a Cardona. Tenint en compte
que hi ha altres entitats de Cardona a les quals també se’ls cedeixen llocs de
forma gratuïta, va semblar que se’ls podia deixar. El que consta a l’Ajuntament
és que s’hi fan classes d’àrab amb els nens i nenes, i que hi ha dos grups, un de
nivell més avançat i l’altre menys. Per informacions de l’Escola Mare de Déu del
Carme va arriba que paguen una quota, de la qual l’Ajuntament n’era
desconeixedor, perquè l’entitat no ho havia comunicat. Concretament, ens van
parlar de deu euros per nen. El que fan de portes endins l’Ajuntament no ho
sap; el que es va aprovar és cedir-los temporalment el local en l’horari sol·licitat
per fer classes d’àrab.
L’Alcalde exposa que tal i com ha dit la tinent d’alcalde es va arribar a un acord,
com ja es va fer en l’anterior legislatura, en la qual també se’ls va deixar l’Escola
d’adults per fer classes d’àrab, amb alguna problemàtica que va sorgir i que
l’equip de govern va conèixer més tard. Consultant la pràctica que s’havia seguit
en altres municipis en circumstàncies similars es va creure convenient que
poguessin disposar d’aquest espai, controlat, de manera que han de venir a
buscar la clau a la Policia local cada vegada que l’han d’utilitzar. Malgrat això si
es detecta que es produeixen alteracions, s’actuarà.
La Sra. Farràs planteja com a observació que si es cedeix un espai públic a una
entitat, les activitats que realitzen han d’estar obertes a tothom i ser d’interès
general i no lucratiu.
Contesta l’alcalde insistint en que l’Ajuntament de Cardona no tenia cap
constància de que cobrarien per les activitats i, d’altra banda, que l’entitat els va
dir que s’hi podia apuntar tota la població, tothom qui volgués. Però s’hi apunta
qui s’hi apunta.
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La Sra. Farràs diu que segur que no han fet cap programa ni cap convocatòria
per informar a la gent i l’alcalde respon que amb tota probabilitat no, però que
l’ajuntament no pot fer res més que estar-hi a sobre.

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

