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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 14 DE MAIG DE 2012
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 10,00 hores del dia 14
de maig de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària,
sota la Presidència de l'Illm. 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
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria de l’exercici 2011,
previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’alcalde dóna la paraula a la Secretària-Interventora accidental perquè doni les
explicacions tècniques respecte l’informe de tresoreria de l’exercici 2011, previst
a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
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La Secretària que subscriu explica que trimestralment, la Unitat de Tresoreria
de l’Ajuntament elabora un informe de tresoreria, en el qual es relacionen els
pagaments realitzats durant el trimestre, tant dins del termini legal marcat per
la Llei de Morositat, com fora d’aquest termini legal; així com les operacions
pendents de pagament.
Aquest informe s’elabora en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i, més
concretament, el seu article 4.3 que estableix que : “els tresorers o, en el seu
defecte, els interventors de les corporacions locals, elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessariament
el número i quantitat global de les obligacions pendents en les que s’estigui
incomplint el termini”.
Aquest informe s’ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat, en compliment de l’apartat 7 de l’annex
2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
L’informe del qual es dóna compte en el present Ple és el global de l’exercici
2011, és a dir, recull les dades totals aportades durant els quatre trimestres de
l’any. Com es pot observat en el quadre recull de l’informe, del total de
pagaments realitzats, un 69,71 % s’han realitzat dins del termini legal i un 30,29
% fora d’aquest termini. El total de pagaments realitzats durant l’exercici han
estat 3.942 per un total de 5.405.842 €.
D’altra, banda, a 31 de desembre de 2011 hi havia un total de 1137 factures
pendents de pagament, per un import total de 2.427.335 €.

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.
1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concertació
d’una operació de crèdit a llarg termini en el marc del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals
d’acord amb l’establert en el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de
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febrer, el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març i l’Ordre
PRE/773/2012, de 16 d’abril, per un import de 1.781.977,95 euros.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès el que disposa el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.
Atès el que disposa el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el
Fons per al finançament del pagament a proveïdors.
Atesa l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, pel qual es publica l’Acord de la
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de 2012
per a la posada en marxa del mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals.
Atès que en data 30 d’abril de 2012 el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques va comunicar a l’Ajuntament de Cardona que el pla d’ajust remès per
l’ajuntament i aprovat en el Pla extraordinari de data 30 de març de 2012 s’ha
informat favorablement i que és necessari aprovar la concertació de l’operació
de préstec a llarg termini dins dels primers quinze dies naturals del mes de maig
de 2012.
Atès el que disposa l’article 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini en el
marc del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals d’acord amb l’establert en el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de
febrer, el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març i l’Ordre PRE/773/2012, de 16
d’abril, amb les següents condicions:
Import de l’operació de crèdit: 1.781.977,95 euros.
Import establert d’acord amb el que es disposa a l’Ordre PRE/773/2012,
de 16 d’abril i que correspon a les obligacions pendents de pagament de
l’Ajuntament de Cardona per les quals els contractistes han manifestat la
seva voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat al Reial Decret-llei
4/2012.
Entitat de crèdit: la quina assigni l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
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Termini: màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en l’amortització del
principal.
Tipus d’interès: l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic en
els terminis assenyalats, més un marge de 115 punts bàsics als quals
s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la firma
de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior acord.
Tercer.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a efectes de poder concertar l’operació i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a que
expliqui el dictamen.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner, explica que el que es
proposa aprovar és la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini per al
pagament a proveïdors previst al Reial Decret 4/2012, per un import de
1.781.977,95 euros.
El 30 de març el Ministeri va comunicar l’aprovació del pla d’ajust presentat per
l’Ajuntament de Cardona. En aquest pla es va fer constar la forma prevista per
l’ajuntament per tal de fer front al retorn d’aquest préstec. L’interès previst és
del 5% i es retornarà en les condicions previstes per part del Ministeri d’Hisenda
i establertes en els Reials decrets i les ordres reguladors d’aquest mecanisme de
pagament a proveïdors. Avui, 14 de maig, se’ns comunicarà quina entitat de
crèdit se’ns ha assignat. És possible amortitzar de manera anticipada el préstec
sense cap tipus de penalització i hi ha dos anys de carència.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que
aquest és un pas més del que ha vingut imposat des del Govern Central. El seu
grup troba que és una situació una mica surrealista i demana si l’entitat amb la
qual es subscriurà el préstec i el tipus d’interès fixat ja es coneixen amb
seguretat.
La Sra. Molner contesta que per la informació de què disposa l’entitat assignada
per part del Ministeri s’ha de comunicar a l’ajuntament aquell mateix dia i que
el tipus d’interès que s’ha dit que s’aplicaria, és d’un 5%.
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La Secretària que subscriu explica que la última informació que s’ha publicat és
que el 14 de maig s’informarà als ajuntaments que s’han acollit al mecanisme de
finançament amb quina de les entitats bancàries que tenen subscrit l’acord amb
l’ICO es realitzarà l’operació. Sí que és una mica surrealista en el sentit que
l’ajuntament no pot triar amb quina entitat bancària vol subscriure el préstec,
però com que es tracta d’un préstec sindicat el Ministeri ha assignat els diferents
contractes a subscriure repartint-los entre aquestes entitats. Les premisses són
que l’entitat que s’assigna ha d’estar implantada en el territori, però tampoc es
concreta quin és aquest territori (municipal, comarcal, etc)
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU intervé comentant que
com que és un tema que ha anat venint per fases, els sembla que les opinions del
seu grup ja s’han posat de manifest, suficientment, en les comissions i els plens
anteriors en els quals s’ha parlat d’aquest mecanisme de finançament.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5), i una abstenció del
Grup Municipal Socialista.

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del
“Saler d’Or de la Vila de Cardona” 2012, a la UNIÓ DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS DE CARDONA.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la molt meritòria trajectòria social de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Cardona, que durant 25 anys ha treballat per la promoció
socioeconòmica de Cardona i l’impuls a la seva activitat comercial, amb un gran
dinamisme, dedicació i voluntat de projecció de la vila.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer la trajectòria de les
persones físiques o jurídiques que han destacat, de manera singular, pels seus
mèrits al servei de l’interès general de la Vila de Cardona.
Atès que el Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel
Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 9:
“el Saler d’Or de la Vila de Cardona”, com a “distinció honorífica que reconeix
els mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o
jurídiques, en l’àmbit turístico-cultural i/0 social que ha beneficiat de manera
meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.

6

Per Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2012, es va incoar expedient
d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de
Cardona” a la UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CARDONA,
a l’empara i de conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament d’Honors i
Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.
Per part de l’Instructor de l’expedient s’han complert totes les accions
necessàries per acreditar la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona”, a
la UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CARDONA, tal i com
estableix l’article 14 de l’esmentat Reglament.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a la UNIÓ DE
BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CARDONA, distinció prevista a
l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de
febrer de 2006, en reconeixement de la molt meritòria trajectòria social, per la
promoció socioeconòmica de Cardona i l’impuls a la seva activitat comercial,
que durant 25 anys ha projectat el nom de Cardona, amb un gran dinamisme,
dedicació i total voluntat de treballar pel desenvolupament de la vila.
Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors
i Distincions de Cardona.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que en aquest Ple es fa efectiva la concessió del Saler d’Or de la
vila de Cardona d’enguany a la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona,
amb el consens de tots els grups. La UBIC és mereixedora, sens dubte, d’aquesta
distinció i és especialment satisfactori poder-la concedir aquest any, quan
l’entitat compleix 25 anys, després d’una trajectòria social i de dinamització
econòmica indiscutible. El teixit comercial és fonamental per Cardona. No ens
podem imaginar el municipi sense comerç, que dóna vida al nostre poble. La
UBIC i el comerç en general han passat moments molt complicats: el tancament
de la mina va provocar una situació molt complexa pel sector. I, ara, l’auge de
les grans superfícies i els canvis normatius, així com la modificació dels hàbits
de les famílies, també estan provocant una situació complicada per al comerç.
L’Ajuntament vol que aquest reconeixement sigui una punta de llança i un
revulsiu per a l’activitat comercial al municipi i de la UBIC, que és part de l’ADN
de la vila. I la UBIC es mereix un reconeixement per la gran tasca que ha fet.
Tant el comerç com l’equip de govern han de treballar en dos sentits: atreure
més clients potencials a Cardona, i renovar, innovar per tal de consolidar el
teixit comercial i empresarial del municipi. L’ajuntament s’ha de posar al costat
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del comerç en aquesta feina. També és important destacar el paper de cohesió
social de l’entitat, de creació d’identitat i de reforç de l’autoestima de la
població. El fet de tenir un teixit empresarial divers, i que el tinguem des de fa
tants anys, ens reforça com a municipi. Per tant, aquest Saler d’or suposa un
reconeixement molt merescut.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que el
seu grup es suma al que ha expressat l’alcalde i que dóna ple suport a la
proposta de concessió del Saler d’Or a la UBIC perquè creuen que aquesta
entitat es mereix aquest reconeixement, sobretot per la promoció
socioeconòmica que fa de la vila de Cardona. I, per tant, que convé incentivarlos i donar-los tot el reconeixement possible perquè continuïn treballant en el
mateix sentit, en tant que desenvolupen un paper molt important per a la
població, també a nivell turístic.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, exposa que el seu
grup també coincideix amb les paraules de l’Alcalde i diu que saben que l’entitat,
ha passat per moments complicats, tant a nivell de situació econòmica com
d’organització, de manera que aprofitant la celebració dels 25 anys esperen que
aquest reconeixement suposi un estímul per continuar tirant endavant amb
força. La UBIC ha fet una gran tasca a nivell d’organització de fires i festes, de
manera que suposen que això també consta i queda acreditat a l’expedient. I
com que hi ha comerços que no estan adherits a la UBIC, cal fer el
reconeixement a l’entitat i fer-lo extensiu a tot el teixit comercial de Cardona.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de
Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a
l’expedient i a l’acta signada en data 26 d’abril de 2012, amb el
municipi de Viver i Serrateix.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 8 de juliol de 2010 i 13 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament va
acordar el nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació,
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representants de l’Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del
terme municipal.
Havent-se convocat oportunament a aquests efectes, han estat realitzades les
operacions de delimitació amb el terme municipal de Viver i Serrateix, de les
quals s’han aixecat les respectives actes signades per les comissions de
delimitació dels respectius ajuntaments amb resultat de conformitat.
D’acord amb el que estableixen l’article 114.2.c del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitat de Catalunya, es requereix
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per adoptar aquests acords en matèria de delimitació del terme
municipal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal
de Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a l’expedient i a
l’acta signada en data 26 d’abril de 2012, amb el municipi de Viver i Serrateix.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i
Administracions públiques de la Generalitat, als efectes de la seva publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i de la seva inclusió en el mapa
municipal corresponent.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquests acords al municipi de Viver i
Serrateix.”
Intervencions:
L’alcalde explica que el dictamen fa referència a l’atermenament amb el
municipi de Viver i Serrateix. La Comissió també es va reunir per
l’atermenament amb Navès, i faltarà la delimitació amb Navàs.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.
La presidència explica que en el següent punt de l’ordre del dia, a proposta de
CiU, i amb l’acord de la Presidència i la Secretaria, la Sra. Rosa Ruiz, que
ostenta la presidència de l’entitat Musicant, que gestiona l’Escola de Música
municipal, s’abstindrà de la votació. Tot i això es vol deixar constància que el
seu càrrec de presidenta de l’entitat és no remunerat.
La Sra. Rosa Ruiz abandona el Saló de sessions.

1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’autorització de les
tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a
aplicar durant el curs 2012-2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d'agost de 2001,
va adjudicar la gestió indirecta del Servei d'Escola Municipal de Música,
mitjançant concert, a l’Associació MUSICANT.
Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que
regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a les
tarifes per a la prestació del servei.
Atès que l'Escola Municipal de Música MUSICANT, ha presentat la proposta de
preus pel curs 2012-2013.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Autoritzar les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música
MUSICANT, a aplicar durant el curs 2012-2013, d'acord amb la clàusula 9 del
Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic
Municipal d'Escola de Música, que es relacionen a continuació:
Concepte
Matrícula

Tarifa
45,00 €
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Matrícula reduïda (alumnes ja matriculats)

30,00 €

Sensibilització, de 3 a 5 anys, una sessió setmanal

21,74 €

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

24,36 €

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

38,06 €

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

40,70 €

Llenguatge musical adults, una sessió setmanal ( 1 hora)

22,88 €

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

28,98 €
40,76 €

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

34,33 €
45,77 €

Música de Cambra, una sessió de 1/2 hora setmanal

13,56 €

Conjunt instrumental, una sessió setmanal (3/4 d’hora)
Assistència només a cant coral, una sessió setmanal

7,21 €
14,17 €

Guitarra rítmica, una sessió setmanal

24,68 €

Combo

21,74 €

Orquestrina

7,21 €

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

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Educació per tal que
expliqui el dictamen.
La Sra. Elena Xixons, explica que la Generalitat no ha aclarit quina serà la seva
aportació a les escoles de música per al proper curs. Davant d’aquesta situació,
la direcció de l’Escola de música, amb l’acord de l’AMPA, ha elaborat aquesta
nova proposta de tarifes, que implica una pujada del 10%. Des de l’equip de
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govern s’hi dóna suport, entenent que la pujada es déu a l’actual conjuntura de
crisi econòmica i de manca de finançament per fer front a totes les despeses.
Recorda que pel darrer curs la subvenció ja es va reduir en un 23%, passant de
600 a 460 euros per alumne.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé demanant
una mica més d’informació sobre el tema, abans d’entrar a valorar el dictamen.
En primer lloc, demana si se’ls pot fer arribar el conveni de concertació de la
gestió de l’escola amb l’Associació Musicant. També pregunta si en el cas
hipotètic que la Generalitat torni a retallar la subvenció es tornaran a pujar les
tarifes. I en tercer lloc saber quin cost anual suposa per a l’ajuntament de
Cardona el conveni amb l’Escola de música Musicant.
Contesta l’Alcalde dient que pel que fa al primer tema, li pot contestar la
Secretària-Interventora, i que no hi ha cap inconvenient en fer-li arribar una
còpia del conveni. Pel que fa a la pujada de les tarifes, s’espera que amb aquestes
tarifes es pugui mantenir els serveis de l’escola sense haver-les de tornar a pujar,
però que tot i això caldrà estar a l’expectativa del que pugui passar i dels canvis
en les previsions de subvenció que pugui fer la Generalitat. La gestió de l’escola
s’està portant bé i no creu que es produeixin sorpreses. I pel que fa al tema del
cost del manteniment de l’escola de música per part de l’ajuntament, tampoc hi
ha problema per facilitar-los aquesta informació en els propers dies.
Continua el Sr. Casas dient que la valoració que fa el seu grup municipal no és
positiva i que són molt reticents a pujades en els preus dels serveis públics que
siguin superiors a l’IPC. Com ha dit la tinent d’alcalde estem en moments de
crisi, i molta gent ha vist com se li han reduït els seus salaris, de manera que una
pujada del 10% la consideren molt elevada. Des del seu grup municipal volen
proposar que es tregui la consideració de “municipal” de l’escola i que funcioni
de forma autònoma.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda diu que l’equipament és municipal i que
per tant no troba indicat canviar aquesta qualificació.
El Sr. Casas opina que de totes maneres es podria considerar fer la concessió
amb una altra empresa perquè no troba lògic que sempre s’hagi de plantejar una
pujada de tarifes, i a més de forma desorbitada.
L’Alcalde intervé en el sentit que creu que el sistema de concert és encertat i surt
a compte a l’ajuntament. Que no es dóna la situació d’altres municipis on
l’ajuntament, a part del manteniment, paga les despeses de professorat.
L’Ajuntament de Cardona no podria assumir-ho i, per tant, considera que el
sistema és molt encertat i funciona. Ha de ser una escola municipal perquè
l’edifici és municipal i, per tant, el manteniment recau en l’ajuntament. Repeteix
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que considera que és una bona opció i que cal adaptar-se als temps, que el
moment de crisi no ajuda, però que no es podria assumir un model de gestió
directa per part de l’ajuntament. Diu que l’Ajuntament sempre defensarà els
més vulnerables i que l’educació musical és un servei fonamental però no bàsic i
que el municipi compta amb una gran tradició musical que creu que s’ha de
preservar i mantenir, perquè genera un gran dinamisme a la població. Per això
en el seu moment es va plantejar el nou equipament de l’Escola de música i s’hi
vol continuar donant suport.
Per part del grup municipal de CiU intervé la Sra. Cloti Farràs, exposant que
consideren que Cardona és un poble bolcat a la música, de manera que recolzen
que hi hagi una escola municipal de música i creuen que la collaboració que es
pot donar en aquest sentit és vàlida. L’Ajuntament paga el que pot i esperen que
les famílies que tenen algun o varis membres a l’Escola de Música puguin fer
front a la despesa. I que cal fer un esforç perquè Cardona i la música puguin
avançar, perquè ens caracteritza a nivell de la comarca. Cardona és reconeguda
per la seva tradició musical i esperen que no hi hagi cap criatura amb talent,
com ja van comentar a la Comissió informativa, que hagi de renunciar a accedir
a l’Escola de música perquè no pugui pagar les quotes. En aquest sentit,
ofereixen la collaboració del seu grup si realment es dóna un cas d’aquestes
característiques.
L’Alcalde agraeix les paraules de la regidora i diu que a la Comissió informativa
ja va dir que si es detecten nens o nenes que tenen un talent especial i a nivell
econòmic no es poden permetre de pagar les quotes de l’escola de música,
l’ajuntament els donaria un cop de mà perquè puguin desenvolupar aquest
talent, que després reverteix en la societat. Per tant, considera la seva petició
molt encertada.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5), i un vot en contra
del Grup Municipal Socialista.

L’Alcalde conclou el ple dient que, en tant que es culmina el procés relatiu a la
sollicitud de l’operació d’endeutament a llarg termini per al pagament als
proveïdors, vol agrair als treballadors de l’Ajuntament i a la SecretariaIntervenció la seva feina al llarg del procés, donat que la informació ha anat
apareixent molt lentament i amb uns terminis molt ajustats. També dóna les
gràcies a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda pel seu treball i, molt
especialment, a la resta de grups municipals, en tant que han mantingut una
actitud molt positiva i responsable al llarg de tot aquest procés, i no han
polititzat en cap moment un tema que és de gran transcendència pel municipi.
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I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les onze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a
Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

