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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE JULIOL DE 2012

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 5
de juliol 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
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
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. JORDI CASAS I PONS
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 ordinari del
dia 3 de maig de 2012 i Ple extraordinari del dia 14 de maig de 2012.Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 3 de maig de
2012 i Ple extraordinari del dia 14 de maig de 2012, s’aproven per unanimitat
dels 12 membres presents de la Corporació.
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Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no intervenen.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 64 i del 66
al 97 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.
64 i del 66 al 97 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.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no intervenen.

2.2.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22
de maig de 2012, relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració a
subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Cardona per a l’adhesió a la xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya.
La secretària que subscriu, llegeix l’acord de la Junta de Govern Local de data 22
de maig de 2012, relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Cardona per a l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya, següent:
“Atès el conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Cardona per a l’adhesió a la xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.
Atesa la conveniència de poder adherir-se a aquesta xarxa, en tant que sistema
de comunicacions digital que permet poder connectar tots els serveis implicats
en funció del tipus d’emergència, tal i com consta en l’informe emès pel Sergent
en Cap de la Policia Local que consta en l’expedient.

3

El Regidor delegat de Governació proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de
Cardona per a l’adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya.
Segon.- Facultar l’alcalde a subscriure el present Conveni, de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Tercer.- Donar compte dels esmentats acords en el Proper Ple que es
celebri.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula al tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep
Tristany per tal que expliqui l’acord.
El Sr. Josep Tristany explica que es vol donar compte que en la Junta de Govern
Local de data 22 de maig de 2012 es va aprovar el conveni de col·laboració entre
el Departament d’Interior de la Generalitat i aquest ajuntament per tal
d’adherir-nos a la xarxa RESCAT, de radiocomunicacions d’emergències i
seguretat de Catalunya.
En aquests moments, s’està acabant la implantació d’aquesta xarxa a nivell de
Catalunya i la majora de poblacions amb policia local de la comarca ja s’hi ha
adherit.
La xarxa RESCAT és un sistema de comunicacions digital que permet poder
connectar tots els serveis implicats en funció del tipus d’emergència. És un
sistema que es va posar en marxa el 2005 i ara s’hi està donant un impuls
definitiu a nivell d’implantació total al territori. La xarxa RESCAT aplega i
substitueix les principals xarxes existents fins avui a Catalunya i pretén
aglutinar tots els col·lectius implicats en la seguretat i les emergències de les
administracions públiques, afavorint les sinèrgies i els fluxos d’informació entre
aquests agents.
Es tracta d’una xarxa amb 30.000 terminals previstos, dels quals un 75% són
col·lectius de la Generalitat i un 25% d’entitats locals, amb un model d’inversió
únic.
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no
intervenen.
La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.

2.3.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22
de maig de 2012, relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració a
subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Cardona on s’estableixen les bases i es
fixen els aspectes institucions, tècnics i jurídics per a la cessió d’ús a
l’Ajuntament del programari de gestió i suport als processos de les
policies locals de Catalunya denominat SIPCAT.
La secretària que subscriu, llegeix l’acord de la Junta de Govern Local de data 22
de maig de 2012, relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Cardona on s’estableixen les bases i es fixen els aspectes institucions, tècnics i
jurídics per a la cessió d’ús a l’Ajuntament del programari de gestió i suport als
processos de les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT, següent:
“Atès el conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Cardona on s’estableixen les bases
i es fixen els aspectes institucionals, tècnics i jurídics per a la cessió d’ús a
l’ajuntament del programari de gestió i suport als processos de les policies locals
de Catalunya denominat SIPCAT, i la integració de l’ajuntament de Cardona en
el sistema d’informació policia del Catalunya.
Atesa la conveniència de poder implantar el programari SIPCAT, en tant que
sistema d’informació de les policies de Catalunya, i tal i com consta en l’informe
emès pel Sergent en Cap de la Policia Local.
El Regidor delegat de Governació proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de
Cardona on s’estableixen les bases i es fixen els aspectes institucionals, tècnics i
jurídics per a la cessió d’ús a l’ajuntament del programari de gestió i suport als
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processos de les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT, i la integració
de l’ajuntament de Cardona en el sistema d’informació policia del Catalunya.
Segon.- Facultar l’Alcalde a subscriure el present Conveni, de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula al tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep
Tristany per tal que expliqui l’acord.
El Sr. Josep Tristany explica que vol donar compte que en la Junta de Govern de
data 22 de maig de 2012 es va aprovar aquest conveni que ens permetrà
utilitzar el SIPCAT, és a dir, el programari de gestió policial vinculat al Sistema
d’Informació Policial (SIP). L’ajuntament es va adherir al SIP el novembre de
2008.
Aquesta actuació, conjuntament amb la xarxa RESCAT, s’emmarquen en el
programa de coordinació dels cossos implicats en el sistema de seguretat, que va
unit als canvis normatius que es volen impulsar des del Departament d’Interior
en el sentit d’unificar la Llei de Policies Locals i la Llei de Mossos d’Esquadra.
En quant als costos, en aquests moments ja tenim el conveni del Sistema
d’Informació Policial, de manera que el programari SIPCAT no implica cap
augment de costos.
I pel que fa a la xarxa RESCAT, la orientació és que el cost no supera els 2.500
euros anuals, a preus del 2012. I donat que en el moment de la posada en marxa
de la xarxa RESCAT el cost del manteniment del SIPCAT serà de zero euros, se
substituirà el cost del SIP pel RESCAT, de manera que suposa el mateix cost que
l’ajuntament té a data d’avui.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no
intervenen.
La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.
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3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a traslladar el Ple
Ordinari del dia 6 de setembre de 2012, al dijous, dia 20 de setembre
de 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que el proper Ple Ordinari, d’acord amb el Cartipàs Municipal, pertoca
celebrar-lo el dia 6 de setembre de 2012.
Atès que als efectes de poder tenir temps suficient per estudiar i concertar les
actuacions que s’han d’incloure dins la convocatòria del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona, per part de l’Ajuntament de
Cardona, és aconsellable traslladar la celebració del Ple ordinari del dia 6 de
setembre al dia 20 de setembre.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la comissió informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:
Traslladar el Ple Ordinari del dia 6 de setembre de 2012, al dijous, dia 20 de
setembre de 2012.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que es proposa el canvi de data del proper
Ple ordinari per poder consensuar amb els grups i aprovar les actuacions que
l’Ajuntament de Cardona presentarà a la convocatòria d’ajuts de la Diputació de
Barcelona per al quadrienni 2012-2015.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que els plens
ordinaris són prou importants per no canviar-los de data. No sap que opinen els
altres regidors, però sí que sap que els membres del seu grup municipal tenen
en compte les dates dels plens a l’hora de planificar les vacances. I el motiu que
s’exposa en el dictamen podria ser raó d’un ple extraordinari, sobretot si tenim
en compte que la convocatòria “Xarxa de Governs Locals” acaba l’octubre.
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L’Alcalde explica que la data de sol·licitud de les actuacions a incloure a la
convocatòria de “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació finalitza
el dia 1 d’octubre. Des dels serveis tècnics es va sol·licitar a l’equip de govern uns
dies de marge per poder cursar les corresponents sol·licituds d’ajut i no esperar
el darrer dia. A més, cal tenir present les dates de la Festa Major, que suposa un
enorme treball a nivell municipal, de manera que es va pensar que calia establir
un cert marge per poder negociar les propostes a presentar amb els grups
municipals.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6), una abstenció del Grup Municipal Socialista (1) i 5
en contra del Grup Municipal de CIU (5).

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
compte General del Pressupost municipal de l’exercici 2011.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2011, ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament i exposat al públic, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, el dia 31 de maig de 2012, i en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat cap reclamació, durant el termini
de quinze dies i vuit dies més.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici
de 2011, rendit per l’alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en
l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’article
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat
cap reclamació.
Segon.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior,
s’entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes,
en virtut d'allò que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
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de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per tal de que
expliqui el dictamen. La Sra. Molner diu que el Compte General ha estat
informat favorablement i ha estat exposat al públic 15 dies i 8 dies més, tal i com
marca la Llei d’Hisendes Locals. Com que no hi ha hagut cap al·legació i
reclamació es porta al Ple per a ser aprovat. Llavors, s’haurà de presentar abans
del 15 d’octubre a la Sindicatura de Comptes.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que és un tema
del qual ja se n’ha anat parlant i, per tant, els comentaris del seu grup ja s’han
realitzat oportunament.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (1) i del
Grup Municipal de CIU (5).

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorarse fins a l’exercici 2013, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent,
procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i
minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos
necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no
es poden demorar fins a l’exercici del 2013.
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Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2012, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
1r. Capítol IV.- Transferències corrents
42000
Fons Nacional de Cooperació Municipal
Total Capítol IV.- Transferències corrents
2n.- Capítol VII.- Transferències de capital
75084
Generalitat de Catalunya Rehabilitació antigues
Escoles Escasany
Total Capítol VII.- Transferències de capital

1.349.090,00 €
68.265,83 €
1.417.355,83 €
39.806,00 €
50.000,00 €
89.806,00 €

ESTAT DE DESPESES
1r..- Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis
B09 321 22103 Combustible instal·lacions educació
C01 151 22706 Contractes Serveis Tècnics
D03 332 22100 Energia elèctrica Arxiu
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis
2n.- Capítol III.- Despeses financeres
A01 011 31001 Interessos préstecs a llarg termini
Total Capítol III.- Despeses financeres

1.683.830,00 €
9.009,96 €
-12.824,00 €
5.164,13 €
1.685.180,09 €
77.451,00 €
54.091,74 €
131.542,74 €

3r.- Capítol VI. - Inversions reals
1.220.939,67 €
E00 324 62500 Rehabilitació de les antigues Escoles Escasany
2ª Fase: Mobiliari, accessibilitat i adequació entorn
76.924,00 €
E00 454 63100 Millora Camí Nou i reconstrucció murs
-14.100,00 €
Total Capítol VI.- Inversions reals
1.283.763,67 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 1/2012, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es
considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no
s’haguessin presentat al·legacions.”

Intervencions:
La Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda explica el dictamen dient que
l’ajuntament ha tingut l’ingrés del 50% corresponent a la regularització dels PIE
provinents de l’any 2010. Una part d’aquest ingrés, concretament 54.091,74
euros, van a finançar part dels interessos del préstec ICO de pagament a
proveïdors, que vam demanar amb el pla d’ajust. 9.009,96 euros s’incorporen a
la partida de combustible d’educació i 5.164,13 euros s’incorporen a la partida
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d’energia elèctrica de l’arxiu històric municipal. Com que l’arxiu funciona des
del mes de març passat tampoc es va poder preveure exactament quines series
les despeses en concepte d’energia elèctrica d’aquest equipament.
També s’ha concedit a l’Ajuntament la subvenció en concepte de mobiliari de
l’Escola municipal de música, per un import de 50.000 euros i la despesa total
corresponent a aquest projecte és d’un total de 76.924 euros. Cal recordar que el
préstec ICO que es va demanar a través del pla d’ajust no s’ha d’incorporar al
pressupost, sinó que és extra pressupostari, en tant que finança despesa ja
executada i comptabilitzada en anteriors exercicis.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (1) i del
Grup Municipal de CIU (5).

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió de
l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla de “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona.
Coordinació de Concertació i Assistència Local, aprovat pel Ple de la
Diputació el dia 31 de maig de 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 18 de juny de 2012, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha
publicat l’anunci d’aprovació de les instrucció d’adhesió al Protocol General del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona.
Coordinació de Concertació i Assistència Local, el qual va ser aprovat pel Ple de
la Diputació el dia 31 de maig de 2012.
Aquest Protocol General té com a finalitat establir el marc general i la
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin al Pla de referència.
La clàusula setzena de l’esmentat protocol estableix que l’adhesió prèvia és
requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la realització de les
actuacions derivades del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. A aquests
efectes, la pròpia disposició ha previst que la Diputació de Barcelona aprovi les
instruccions per l’adhesió que concreten el seu procediment i efectes.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla de
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona.
Coordinació de Concertació i Assistència Local, aprovat pel Ple de la Diputació
el dia 31 de maig de 2012.
Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a signar la documentació necessària
per fer efectiu l’anterior acord.”

Intervencions:
L’alcalde explica que el dictamen proposa que l’Ajuntament s’adhereixi al
protocol de l’anomenada Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona
per al 2012-2015. Aquest és el primer pas que la Diputació requereix per tal de
poder sol·licitar els ajuts per a aquest quadrienni i ara caldrà decidir com
invertir els recursos que es poden demanar, d’acord amb els paràmetres definits
per la mateixa Diputació.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’autorització de les
tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar
durant el curs 2012-2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 27 de desembre de 2001, el Ple de la Corporació va adjudicar la gestió
indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, mitjançant concert, a
l'Escola ALIRET, SCCL.
Atès que la Llar d'Infants Municipal ALIRET, ha presentat a l’Ajuntament la
corresponent proposta de preus per aplicar el proper curs 2012-2013.
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De conformitat amb el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules
Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar
d'Infants, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORD
AUTORITZAR les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET,
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 de
Llar d'Infants, que es relacionen a continuació:
CONCEPTE

TARIFA

Matrícula alumnes anual

40,00 €

Quota mensual

115,00 €

Menjador:
Dinar diari
Material escolar trimestral

6,20 €
22,00 €

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

Intervencions:
La tinent d’alcalde delegada d’Educació explica que les tarifes de la llar d’infants
s’ha incrementat com a conseqüència de la dràstica reducció de la subvenció de
la Generalitat. Per al proper curs es diu que la subvenció per alumne serà de 875
euros, mentre que es partia d’una subvenció de 1.600 euros, que en el curs 20112012 ja es va rebaixar a 1.300 euros.
L’Ajuntament de Cardona contribueix al sosteniment d’aquesta escola amb les
despeses derivades de l’equipament, en tant que municipal: costos de
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manteniment de l’edifici, calefacció, neteja, despeses de personal en concepte
del conserge, etc.
L’alcalde diu que la situació de la llar d’infants municipal Aliret, com ja saben la
resta de regidors, és complicada per les retallades que està realitzant el govern
de la Generalitat, també com a conseqüència de les retallades que ha realitzat el
govern de l’Estat en concepte de l’educació de 0 a 3 anys. En resposta a aquesta
situació el seu grup municipal, conjuntament amb el grup municipal del PSC,
presenta en aquest mateix Ple una moció en defensa de l’escolarització de 0 a 3
anys i de les escoles de música, en tant que amb la falta de finançament públic
es posa en perill el seu sosteniment.
En aquest sentit, reitera que la situació de l’escola Aliret és preocupant. I
recorda que tal i com ha explicat la tinent d’alcalde això es déu al fet que la
subvenció de la Generalitat s’ha reduït molt dràsticament: es partia d’una
subvenció de 1.800 euros per alumne, que va passar a 1.600 euros,
posteriorment a 1.300 euros pel darrer curs i finalment ara es parla de 875
euros per alumne per al proper curs. Com entén tothom, aquesta reducció és
inassumible pels ajuntaments i per les llars d’infants si no hi ha un augment
brutal de quotes, i l’Ajuntament de Cardona no està disposat a que hi hagi un
augment dràstic d’aquestes quotes, i per això s’ha intentat que malgrat les
dificultats la pujada no sigui superior al 10%. Si es confirma la xifra de
subvenció de 875 euros per alumne per al proper curs com ha anunciat la
Consellera Rigau, caldrà plantejar la situació de base, però aquest equip de
govern ha apostat i continuarà apostant sempre per la llar d’infants municipal i
treballarà pel seu manteniment fins allà on calgui.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 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).

3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu 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 9 de maig de 2012, amb el municipi de Navès.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“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,
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 Navès, 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 9 de maig de 2012, amb el municipi de Navès.
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 Navès.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que el mes de març es va signar l’acta
d’atermenament amb Navès i que els límits entre ambdós municipis queden
molt clars i definits, de manera que no va presentar cap problema realitzar la
delimitació.
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.

3.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de la
revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1
de gener de 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió
anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2012,
cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme
durant l’exercici anterior.
Vista la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d’abril, de la
presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de
Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11
d’abril de 1997).
Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, RD. 2612/1996, de 20 de desembre.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb
referència a l'1 de gener de 2012, amb tota la documentació que comprèn, i
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.
El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:
POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2011

5.064 habitants.”
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Intervencions:
L’alcalde diu que es tracta del tràmit formal d’aprovació de les dades del padró
de 2012 i que li agradaria fer una reflexió en aquest sentit. Cardona arrossega
una situació preocupant a nivell demogràfic. Des del tancament de les mines
l’any 1991 les dades del padró no han fet més que disminuir. En època de
bonança es va aconseguir estabilitzar la població, però la situació, malgrat tot,
ha tingut una tendència negativa i la obligació del govern municipal és fer-hi
front. Creu que tots els governs han volgut treballar perquè la demografia de la
població incrementés i que han fet tot el possible en aquest sentit. Aquesta
també serà una prioritat per l’actual equip de govern i espera comptar amb el
suport de la resta de grups per tal de desenvolupar totes aquelles actuacions que
facin possible fixar i incrementar la població de Cardona.
Cardona és sinònim de qualitat de vida, perquè el municipi compta amb molts
serveis i un bon nivell d’equipaments. També té una imposició moderada.
Aquests són elements que cal tenir en compte i preservar, al mateix temps que
es donen a conèixer a nivell exterior. Però el municipi té un problema
important: el fet de no comptar amb nou sòl industrial disponible ni sòl públic
per construir habitatge protegit. En aquest sentit, emplaça els grups a treballar
activament en l’aprovació del POUM perquè és el que permetrà dotar Cardona
de sòl assequible i de sòl industrial per poder afavorir que vingui més gent a
viure a Cardona i s’estableixi nova activitat industrial.
Tot i això, no hi ha solucions màgiques ni es podran aconseguir resultats
immediats. El que cal és treballar per aprovar aquest nou POUM i aprofitar
totes les potencialitats de Cardona i del territori. I amb això vol fer referència a
que en el territori s’obren oportunitats que s’han de saber captar des del
municipi per atreure residents i nova activitat empresarial i donant impuls als
sectors que poden generar ocupació, com són el turisme de qualitat, el comerç o
l’agricultura.
També cal potenciar una política activa de promoció econòmica i d’habitatge.
En aquests moments la situació financera de les administracions locals no es
bona i les retallades de totes les subvencions públiques no ajuden gaire en
aquest sentit i limiten les possibilitats d’actuació. Aquest any encara no s’ha
convocat cap línia de subvenció en matèria de promoció econòmica i ocupació
per part de la Generalitat, que en anys anteriors sí que s’havien convocat. Però
tot i això l’Ajuntament de Cardona no vol renunciar a desenvolupar aquestes
polítiques, tot al contrari, en temps de crisi no s’ha retallat l’àrea de promoció
econòmica i s’aposta clarament per mantenir els llocs de treball de tècnica de
promoció econòmica i insertora laboral.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que els preocupa
la davallada de demografia de Cardona i que per fer-hi front es requereix
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desenvolupar una actuació molt ferma de promoció de Cardona, desenvolupant
les actuacions necessàries per capgirar la situació. En aquest sentit, diu que cal
aprofitar totes les oportunitats o iniciatives que sorgeixin i facilitar les noves
implantacions d’indústries, perquè encara queden espais lliures on es poden
instal·lar aquestes activitats prèviament a que es promogui nou sòl industrial.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ.4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.4.1.1.- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a
sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central, l’autorització corresponent per celebrar, en el
marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Entre els dies 8 i 16 del mes de setembre es celebrarà la Festa Major d’aquest
municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre de Bous.
Aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles existint
documentació de la seva celebració des de l’any 1664, celebrant-se en la forma
que habitualment es celebra des de començament de segle.
Atès que l’article 3 de la Llei 34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous, estableix la possibilitat de la realització de corre bous en
municipis amb tradició en espectacles taurins tradicionals sense mort del bou,
coincidint també amb festes majors.
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de l’esmentada Llei 34/2010, que
estableix que per celebrar una festa tradicional amb bous, és necessari obtenir
autorització prèvia de la delegació territorial del govern.
El Tinent d’Alcalde delegat de Governació, previ informe de la Comissió
Informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

18

ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de Llei
34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous,
l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila,
el Corre de Bou, durant els dies següents:
Dia 8 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 20,00 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 9 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 10 de setembre, dilluns.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dies 13, 14 i 15 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h.
Vaquetes (Corre de Bou popular)
Dia 16 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h.
Corre de Bou benèfic
Segon.- Aprovar el programa d’actes del Corre Bou 2012, tal i com disposa
l’article 5 de l’esmentada Llei 34/2010, de l’1 d’octubre.”

Intervencions:
El tinent d’alcalde delegat de Governació explica el dictamen dient que la
proposta consisteix en sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat la corresponent autorització formal per tal de poder celebrar els
actes del Corre Bou d’aquesta Festa Major. La diferència respecte d’altres anys
és que, a petició de la Comissió de bous i de la Comissió organitzadora de la
Festa Major, es sol·licitar autorització per fer una segona tancada de bous el
dilluns 10 de setembre. En aquest sentit, diu que ja hi ha un precedent en aquest
sentit, en tant que en el Ple del juliol de 2007 ja es va aprovar sol·licitar el
permís per realitzar una segona tancada de bous.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Rivera qüestiona si aquesta segona tancada de bous comportarà una
major despesa per a l’Ajuntament. També planteja si s’ha contemplat el risc que
porta fer un segon “encierro”.
Contesta l’Alcalde dient que no comportarà una major despesa, a part del que
pot suposar a nivell de cost de neteja. I que es preveuen adoptar les màximes
mesures de seguretat, de la mateixa manera que ja es planteja en la primera
tancada de bous.

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).

4.1.2.- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a
fixar els dies 9 i 10 de setembre de 2013, corresponent a dilluns i
dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona,
per a l’any 2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze
festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya
s’estableix que es dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius mitjançant acord
del Ple de la Corporació tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol.
El Tinent d’Alcalde delegat de Governació, previ informe de la Comissió
Informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORDS:
Primer.- Fixar els dies 9 i 10 de setembre de 2013, corresponent a dilluns i
dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any
2013.
Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”
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Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que es tracta d’aprovar les festes locals de
Cardona per a l’any vinent i que, tal i com ha llegit la Secretària-Interventora, es
proposen els dies 9 i 10 de setembre de 2013.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.5.1.- L’Alcalde explica que a apart dels punts inclosos en l’ordre del dia també es
vol sotmetre a la consideració del Ple la moció conjunta dels grups municipals
del PSC i ERC de l’Ajuntament de Cardona relativa als recursos destinats a les
llars d’infants i a les escoles de música i reclamar al Govern a atendre de manera
urgent les demandes sobre el finançament d’aquestes escoles.
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.
Votació:
La Presidència sotmet la procedència de debatre la Moció conjunta dels grups
municipals del PSC i ERC de l’Ajuntament de Cardona relativa als recursos
destinats a les llars d’infants i a les escoles de música i reclamar al Govern a
atendre de manera urgent les demandes sobre el finançament d’aquestes
escoles, a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents dels 13
que formen la Corporació.
A continuació, la secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
D’ERC I PSC DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA RELATIVA ALS
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RECURSOS DESTINATS A LES LLARS D’INFANTS I A LES ESCOLES
DE MÚSICA
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès
creixent que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des
d’una perspectiva educativa i social, era el millor model que aquest país podia
haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada
com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant
els interessos dels infants com els de les famílies i de la comunitat.
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de
polítiques educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis
educatius a la petita infància i a les seves famílies.
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004,
originada arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves
places de llars d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer
pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu
és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que
es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral,
d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país...
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les
fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el
manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el
finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin
desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 200506, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses
de funcionament de les llars.
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que
“restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la
prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre
com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la
Generalitat”.
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de
la reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha
anunciat una disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que
dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants municipals del
país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat,
creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants perquè els
ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir
les polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la
millora social i al foment de la convivència.
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Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, i PSC proposen al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre
el finançament de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril
conjuntament per l’ACM i la FMC al Departament d’Ensenyament per resoldre
la situació crítica del món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de
0-3 anys:
a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei
d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals
creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de
les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la
ciutadania.
b) Dotar fins a 1.600€ euros la bestreta de 1.300€ assignada pel Departament
d’Ensenyament per al curs 2011-12, i mantenir aquest import per als cursos
següents.
c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió
pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de
col·laboració i corresponsabilitat entre les administracions educatives.
d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimació del
model de llars d’infants.
Segon.- Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de
llars d’infants per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions
socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim
l’import per alumne en 735,00 euros del curs passat.
Tercer.- Instar el Govern a concretar de manera immediata la quantia i el
termini d’abonament de l’ajut del Departament d’Ensenyament per a les escoles
de música i dansa municipals i a comprometre’s a iniciar de manera immediata
la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments
artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la sostenibilitat,
la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa.
Quart.- Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya.”
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Intervencions:
L’alcalde defesa la moció dient que cal defensar el model d’educació en la
primera infància que s’ha desenvolupat a Catalunya amb la xarxa d’escoles
bressol de zero a tres anys.
En aquest sentit, opina que cal preservar les llars d’infants municipals, com la
de Cardona, i no fer-ne insostenible el finançament, tant pels ajuntaments com
per les famílies.
També defensa les escoles municipals de música en tant que, tot i que no és un
ensenyament bàsic, si que presten un servei d’ensenyament, important per
municipis que, com Cardona, tenen una gran tradició musical.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que des del seu
grup municipal comparteixen, en part, el text de la moció que es presenta al Ple.
Així, estan d’acord en que l’actual model d’escoles bressol que tenim és bo.
També és veritat que els governs espanyols, tant del PSOE com del PP han
eliminat l’aportació que feien per les escoles bressol a Catalunya fent
desaparèixer una partida, que en el curs 2009-2010 era de 21 milions d’euros i
el curs 2010-2011, de més de 17 milions d’euros.
Això comportarà que la Generalitat passarà a pagar 875 euros per plaça en lloc
dels 1.300 del curs anterior i farà que les famílies s’hauran de fer càrrec del 50%
del cost anual de la plaça, fent-se càrrec, Generalitat i Ajuntament del 25%
cadascun. El Govern del PSOE, va eliminar també l’aportació de 56 milions
d’euros que permetia garantir l’etapa escolar de 3 a 6 anys.
La portaveu de CiU també explica que el mapa d’educació de 0 a 3 anys del
Govern del Tripartit, va fer que a Catalunya hi hagin 10.000 places d’escola
bressol construïdes que no estan ocupades per la mala distribució territorial,
que va fer que es construïssin allà on no eren necessàries. Efectivament, del
2004 al 2008 es va preveure construir 30.000 places d’escoles bressol però,
finalment, se’n van construir 40.493, moltes més de les necessàries.
Per tant, el seu grup pensa que s’ha de redefinir el model per fer-lo
econòmicament més sostenible i destinant els recursos a les famílies que més ho
necessiten.
Per això, demanen al Govern de la Generalitat que, sigui com sigui, garanteixi la
igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei d’escola bressol i creuen que
s’haurà d’obrir, de nou, el debat per redefinir i trobar solucions als problemes
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de finançament dels ajuntaments, que sovint es veuen abocats a donar serveis
sense tenir les corresponents partides pressupostàries assignades.
Intervé l’alcalde dient que va ser amb el govern tripartit quan es va
universalitzar l’educació de 0 a 3 anys, triplicant els recursos destinats a aquest
àmbit. En aquest sentit, comparteix amb la portaveu del grup municipal de CiU
que han estat les retallades dels governs de Madrid les que han provocat que
perilli el manteniment de les llars d’infants, però això no treu que ara la pilota
sigui a la teulada del govern de la Generalitat, que hauria de plantar-se a Madrid
i reclamar els recursos necessaris per assegurar-ne el sosteniment.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal Socialista (1) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU (5)

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista no es plantegen precs ni preguntes en aquesta
sessió.
Pel Grup Municipal de CIU:
1.- La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé preguntant
pels recursos que s’han destinat als cursos de cultura i demana que s’expliqui
qui i com ha gestionat els diners pagats pels alumnes.
L’Alcalde explica que s’han fet dotze tallers amb una resposta molt positiva, que
han permès dinamitzar part de la població que fins llavors no podia gaudir
d’oferta cultural. Així, destaca que s’ha aconseguit ampliar l’oferta cultural de
Cardona i que més de dues-centes persones han participat en aquests cursos.
L’Ajuntament de Cardona ha recaptat les quotes i ha fet tota la gestió. Els
pagaments també els ha fet l’Ajuntament. Sí que és veritat que la Regidoria de
Cultura té un equip de participació que l’assessora. Aquesta gent de manera
altruista ha participat activament i sense cap cost, ajudant a l’Ajuntament en
l’organització dels tallers, en tant que no disposa de cap tècnic de cultura. Tots
els ingressos s’han fet a l’Ajuntament i els pagaments també, i a través de
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transferència bancària en concepte de contraprestació pel servei prestat. A més
a més, s’ha aconseguit fer les paus amb els cursos, de manera que no han
suposat cap cost per a la partida de cultura i les quotes dels alumnes han
sufragat el cost dels professors. En aquest sentit, el Sr. Estruch expressa els seu
agraïment al professorat, en tant que alguns no han cobrat per les classes i
d’altres han cobrat molt poc. Han estat uns tallers sorgits de la participació
ciutadana que va iniciar la Regidoria de Cultura.
2.- La portaveu del Grup Municipal de CiU continua preguntant per la situació
prevista per al nou curs a l’escola Joan de Palà, en tant que els ha arribat que hi
ha algun problema i que comptarà amb un professor menys. Demana si
l’Ajuntament ha fet algun tràmit en aquest sentit.
La Sra. Xixons contesta que en el proper curs 2012-2013 hi ha vint-i-set
alumnes matriculats a l’escola Joan de Palà, mentre que el curs anterior n’hi
havien trenta-un. Recorda que aquesta escola va conjuntament amb l’Escola
Sant Esteve i que, per tant, el ZER del Cardener ha de fer un mateix horari. En
aquest sentit, degut a que hi ha una disminució de nens matriculats, els
correspon un professor i mig menys. S’està pendent del Departament
d’Ensenyament i, més concretament, dels Serveis territorials, per poder saber
quina direcció hi haurà i també quins professors hi hauran el proper curs.
La Sra. Farràs diu que estaria bé que quan tinguessin tota la informació de com
queda finalment la situació de l’escola Joan de Palà es faci arribar als grups.
La Sra. Xixons diu que així ho faran en tant que ara no hi ha res en concret.
Aquest any del Departament d’Ensenyament va molt tard en els tràmits i no ha
concretat res a nivell de direcció i professorat. L’únic que se sap és que en tota la
ZER hi haurà un professor menys.
La portaveu del grup municipal de CiU demana si el número d’alumnes de
l’Escola Sant Esteve també ha baixat i la tinent d’alcalde delegada d’Educació
contesta que no, que a l’escola Sant Esteve el número d’alumnes matriculats són
els mateixos. Els vint-i-set alumnes a què ha fet referència són de l’escola Joan
de Palà, a l’escola Sant Esteve n’hi ha quaranta-un de matriculats. La situació
final dependrà de si fan la sisena hora o no, i són els Serveis territorials els que
ho acabaran decidint.
3.- La Sra. Farràs comenta que s’han perdut aparcaments a la zona del Rastrillo
i també a la Carretera del Miracle a partir de l’actuació desenvolupada en
conveni amb la Diputació de Barcelona. Per això, demana que s’expliquin
aquestes actuacions i, en general, quina és la política de l’equip de govern en
matèria d’aparcaments.
L’Alcalde explica que a l’Avinguda del Rastrillo no s’han perdut places. Els
cotxes aparcaven a la vorera i el que s’ha fet és no deixar aparcar-hi, tant perquè
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és una actuació obligada per llei com perquè hi havia queixes de veïns en aquest
sentit, sobretot de persones grans i gent que hi volia passar amb cotxets, no
podia i havia de baixar a la carretera Per això, no creu que sigui una política
encertada el deixar aparcar sempre els cotxes a la vorera. A part, diu que el mur
que hi ha està en una situació complicada a causa de les esquerdes existents i,
per tant, la seva consolidació. L’Ajuntament ho està vetllant perquè no és
recomanable, amb una situació delicada com la que ha exposat, que s’hi deixin
aparcar varis cotxes. Malgrat això els diumenges s’ha considerat que hi ha zones
on cal deixar aparcar per fer front a la gran demanda d’aparcament existent.
L’Ajuntament és conscient que s’ha perdut aparcament i que això afecta els
comerços de la zona i la gent que hi aparca per fer gestions. Per tant, caldrà
estudiar la possibilitat de fer alguna modificació en els aparcaments que hi ha al
costat de la gasolinera a nivell de rotació i de millora en general de
l’aparcament, perquè Cardona té una deficiència important d’aparcament
proper al nucli antic, tot i les solucions de rotació que s’han aplicat a la Plaça de
la Fira. Els regidors de Via Pública i Governació estan estudiant propostes a curt
termini en aquest sentit, però realment es guanya poc aparcament perquè la
orografia de Cardona no ajuda en aquest sentit. Comptem amb un aparcament
de pagament, el de Cal Badia, que entre setmana no s’omple mai i només ho fa
el diumenge. L’equip de govern entén, com el seu grup ha reivindicat, que falta
aparcament proper i en això treballarà per adequar petites zones amb aquesta
funció. Però les solucions, a nivell global, no són fàcils.
Continua el tinent d’alcalde delegat de Governació explicant l’actuació
desenvolupada per part de la Diputació de Barcelona a la Carretera del Miracle.
L’Ajuntament va rebre una proposta, que ja s’havia plantejat anteriorment, on
es solucionava el tema de la seguretat en aquell punt però es perdien set places
d’aparcament. L’equip de govern va entendre que sí que calia intervenir en
aquell indret donades les deficiències de seguretat existents i que,
malauradament, van tenir com a conseqüència l’atropellament d’una criatura
que travessava la carretera a nivell de pas de vianants, per la manca de
visibilitat. Per tant, s’entenia que calia adoptar alguna solució, però la quina es
va acabar pactant amb la Diputació de Barcelona i s’ha desenvolupat és la quina
suposa el menor cost i amb la que es perden el menor número d’aparcaments.
Per tant, la proposta que s’ha desenvolupat no és la mateixa que va presentar
inicialment la Diputació i que va rebutjar l’actual equip de govern, i també i
considera que de forma encertada, l’anterior equip de govern. Amb l’actuació
adoptada es soluciona un problema important de seguretat viària en un punt
important.
L’Alcalde opina que la millor solució en aquest punt hauria estat fer el queixal
de la vorera, però aquesta intervenció no la pagava la Diputació de Barcelona i
suposava un cost de més de quatre mil euros.
4.- La Sra. Farràs comenta que el seu grup entén que el certamen “Cardona,
Fira Medieval/ Festa de la Sal” és un aparador comercial i de promoció
econòmica de la vila. I a parer seu i segons les opinions que han rebut de molts
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cardonins i cardonines la fira d’enguany ha estat per sota de les possibilitats que
es poden esperar a l’hora de projectar el potencial del poble. És per això que
volen saber si se n’ha fet la valoració i si s’ha plantejat canviar o modificar
algunes actuacions a les properes edicions.
El tinent d’alcalde delegat de Promoció Econòmica contesta que la Comissió
organitzadora de la Fira Medieval/Festa de la Sal es va reunir fa tres setmanes
per fer-ne la valoració. En aquesta valoració hi va haver punts negatius en
relació al mateix concepte de la fira medieval. Al final el que es va acordar és que
cal repensar aquest certamen. Si el que s’entén per una fira medieval lluïda és
que vinguin molts firaires sí que és cert que aquest any n’hi ha hagut una
disminució, i de la setantena de parades de l’edició anterior es va passar a la
cinquantena d’enguany. En aquest aspecte hi ha jugat diferents factors, per la
informació que s’ha recollit dels propis firaires. El primer factor està relacionat
amb l’actual situació econòmica de crisi, que ha provocat que tant en aquesta
fira com en altres de celebrades a l’entorn hi hagin hagut menys firaires. El
segon és que aquest any, probablement de forma errònia atenent els resultats, el
que s’ha fet és aplicar el preu previst a l’ordenança fiscal en concepte d’ocupació
de via pública per instal·lació de parades. Anteriorment els firaires venien dos
dies i per l’ocupació de dissabte i diumenge només es pagava el preu previst per
un dia, uns trenta euros, i aquest any s’ha demanat el preu corresponent als dos
dies, una mica més de seixanta euros. Es va considerar que aquest preu era
raonable i no excedia les possibilitats dels firaires i així es va aplicar.
Més enllà d’això es va convidar a tota la gent que forma part de la Comissió a
replantejar el model de la fira i determinar com fer possible la singularització de
la fira medieval-festa de la sal. L’equip de govern entén que la línia principal ha
de ser, precisament, la de singularitzar aquest certamen amb actes propis, com
en el seu moment va ser Síndics de la Terra. Respecte a aquest acte explica que
en els anteriors certàmens ja s’han convidat tots els pobles de Catalunya que
havien format part del comtat-ducat de Cardona i ara correspondria convidar
municipis d’altres comunitats autònomes, concretament i en primer terme de
Castelló. Això complica les coses, especialment en moments de crisi com
l’actual.
El Sr. Tristany continua exposant que de fires medievals se’n fan moltes,
algunes molt ben organitzades i amb molt èxit, de manera que Cardona ha de
poder trobar elements diferencials. La proposta és que després de Festa Major
es pugui replantejar quin caire es vol donar al certamen, conjuntament amb la
Comissió organitzadora, i si es vol continuar amb la mateixa línia d’edicions
anteriors.
També destaca que aquest any hi ha hagut una disminució molt notable del
pressupost i dels vuitanta-cinc mil euros que es van gastar l’any passat s’ha
reduït el cost de la fira a poc més de quaranta mil euros, és a dir, a la meitat.
El que té clar l’equip de govern i comparteix la Comissió organitzadora de la fira
és que cal promoure la participació ciutadana i de les entitats per aconseguir fer
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una fira el màxim de singular i de lluïda. Destaca el paper de les entitats que ja
s’han implicat en la fira en anys anteriors i que hi tenen una participació molt
important com són El Traspunt, El Calaixó o el grup organitzador del sopar,
entre d’altres. En aquest sentit diu que tal i com ha comentat en algunes
ocasions és important reflexionar que si algun d’aquests grups es cansa o no vol
participar en la fira, el certamen es veurà afectat, perquè la seva col·laboració és
molt significativa.
També exposa que com que la fira ha de ser una plataforma de promoció
econòmica, es va fer arribar una enquesta als comerciants i serveis del municipi
per tal de saber si el certamen comporta un retorn i suposa un veritable element
de dinamització. En les opinions recollides es posa de manifest que,
majoritàriament, la fira reverteix en un benefici de l’activitat econòmica del
municipi, sobretot a nivell de sector de la restauració. Aquest sector és el que es
va manifestar més satisfet del resultat de la fira, en tant que els restaurants van
registrar un ple absolut. Pel que fa al comerç, els resultats depenen del sector.
5.- La portaveu del Grup Municipal de CiU exposa que fa poc es va distribuir el
primer número editat per aquest ajuntament del butlletí d’informació
municipal. I en aquest butlletí van llegir que es vol desenvolupar un projecte
integral de projecció econòmica de l’Ajuntament de Cardona es parla del
projecte “Cardona integral” i voldria saber en que consisteix aquest projecte de
futur.
Contesta l’alcalde dient que suposa que fa referència a l’editorial del butlletí, on
efectivament es fa referència al projecte. A grans línies sota el paraigües
“Cardona integral” s’enquadren un seguit d’iniciatives encaminades a fer de
Cardona un poble per visitar i, sobretot, per viure-hi. En aquest sentit és un
conjunt d’idees que s’estan treballant i que van des d’un urbanisme sostenible, a
un poble saludable i a la promoció d’un turisme esportiu de qualitat. Aquestes
premisses, lligades al concepte del benestar, s’estan treballant per fer un
projecte global de projecció de Cardona i s’emmarquen en la col·laboració que
en uns moments complicats s’han de tenir amb els agents que ens puguin donar
un cop de mà per fer una Cardona millor i amb més perspectives de futur. En
resum, les bases d’aquest projecte són: benestar, esport i urbanisme sostenible i
en aquestes tres línies s’estan concretant les diferents propostes. Sí que hi ha
alguns projectes que ja s’han iniciat a nivell de salut, en tant que es va adquirir
el compromís d’incorporar la paraula “salut” com un factor essencial de
Cardona i per les oportunitats que això pot comportar, en tant que no només
podem parlar de salut vinculada a la sal i a la nostra Muntanya de Sal, sinó
també a tots els projectes que s’estan treballant amb la Fundació SHE, presidida
pel doctor Valentí Fuster, que està fent una tasca extraordinària a nivell de
prevenció de les malalties cardiovasculars en tot el món i també està ajudant a
posicionar Cardona en el mapa d’acord amb aquest model de salut. L’equip de
govern i aposta clarament i quan ho tingui més envestat i definit els hi farà
arribar per acordar i discutir el que faci falta.
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6.- La Sra. Farràs continua dient que en el tema de promoció econòmica, quan
es va parlar de tirar endarrere el projecte relatiu al Centre d’empreses municipal
perquè, a l’entendre de l’equip de govern, no era viable econòmicament, es va
dir que es potenciaria el nucli antic i els locals buits existents. Demana quins
tràmits ha realitzat l’equip de govern en aquest sentit.
L’Alcalde contesta dient que vol deixar clara una cosa, en tant que sempre va
sortint aquest mateix argument, i és que suposa que el grup municipal de CiU és
conscient de la realitat econòmica d’aquest ajuntament. I diu això perquè no és
cert que el seu grup no vulgui fer el viver d’empreses, sinó que s’ha vist obligat a
renunciar al projecte perquè les circumstàncies pressupostàries no li permeten
afrontar la inversió.
La Sra. Farràs puntualitza que el que ha dit és que l’equip de govern va
considerar que el projecte no era assumible econòmicament.
I el Sr. Estruch respon dient que l’Ajuntament no es podia permetre una
inversió de més de 800.000 euros, la meitat finançada a nivell municipal, en
tant que l’Ajuntament devia una quantitat desmesurada de diners a empreses i
autònoms d’aquest i d’altres municipis. Concretament més de 2.800.000 euros,
que a dia d’avui estan pagats. Per això reitera que no és que l’equip de govern no
vulgui fer el viver d’empreses, és que la inversió no es pot plantejar davant la
situació financera de l’Ajuntament.
La Sra. Farràs intervé dient que aquests diners que es devien estarien pagats
igualment per la mesura del govern central. I li recorda a l’alcalde que aquesta
no és la pregunta que li ha plantejat.
L’Alcalde diu que el que pretén és que reflexioni de com el seu grup pot
demanar encara que aquest ajuntament pugui realitzar una inversió de més de
800.000 euros quan ells haurien de conèixer bé la situació financera de
l’Ajuntament i quan saben que no hi ha cap convocatòria d’ajut. Demana a la
portaveu d’on vol que treguin els diners per tal de poder afrontar la inversió.
La portaveu del grup municipal de CiU contesta que no sap d’on pot treure els
diners el seu equip de govern. Que en tot cas el que no li dirà és com ho haurien
afrontat si estiguessin al govern.
El Sr. Estruch diu que sí que ho sap: no els haurien tret d’enlloc i haurien
continuat pagant amb la demora d’abans. Recorda que quan va entrar a
l’Ajuntament s’estava pagant a 14 mesos i ara es paga a 6 mesos.
La Sra. Farràs pregunta si això no hauria estat així si hi hagués un altre equip de
govern i l’Alcalde respon que no ho sap, però que el que sí que li diu és la feina
que ha fet el seu equip de govern i que quan CiU estava al govern no van fer.
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La Sra. Farràs contesta que ho han aconseguit perquè ha sortit la convocatòria
del Ministeri per pagar proveïdors.
I el Sr. Estruch respon que l’únic que vol dir és que en aquests moments no es
pot fer inversió. No es pot afrontar ni la inversió relativa a la barana del
Portalet, que està en el pressupost d’aquest 2012. Cal esperar al PUOSC i a la
convocatòria de Xarxa de Governs Locals. L’alcalde recorda que la portaveu del
grup de CiU diu que l’endeutament bancari que va deixar l’anterior equip de
govern, del 60%, és baix. Però afegeix que també és devia, i molt, a proveïdors:
2,8 milions d’euros. I no hi hauria cap interventor que firmés l’autorització per
un nou crèdit per finançar nova inversió amb les dades econòmiques i
financeres que presenta d’ajuntament. Per tant, és important que es comencin a
dir les coses pel seu nom, perquè sap greu sentir que l’equip de govern s’ha
deixat perdre la subvenció per la inversió del viver, quan si l’Ajuntament hagués
tingut una tresoreria més sanejada s’ho hauria pogut plantejar sense problemes.
Nosaltres ens vam trobar amb una greu tensió de tresoreria. I no passa res,
perquè l’anterior equip de govern va fer coses bones i va crear nous
equipaments. Però en la situació actual era impossible fer front a aquesta nova
inversió, perquè s’hi havia d’aportar diners que aquest Ajuntament no té.
L’alcalde continua dient que, a part, fer el nou centre d’empreses, que apostava
pel sector creatiu, al costat de la deixalleria de Cardona, tampoc sembla el lloc
més indicat. En el pla d’actuacions estratègiques que va elaborar l’empresa
Quaderna el 2008 és diu que Cardona ha d’apostar pel sector creatiu. Però els
emprenedors, per aquest tipus de negoci, es poden ubicar al nucli antic. I aquest
és el model que l’equip de govern defensa, que és afavorir les condicions perquè
s’instal·lin al nucli antic. Un equipament com el Centre Cívic pot convertir-se en
espai de trobada d’aquests emprenedors.
En aquests moments, s’està tancant amb la Diputació de Barcelona el tema de
l’inventari de locals comercials i habitatges. A partir d’aquí tindrem la
radiografia per poder implementar les polítiques a desenvolupar, en la mesura
del possible i tot i que sense competències i amb cada cop menys recursos. No
serà fàcil d’abordar però es vol fer i ja s’està treballant amb l’Associació
d’Empresaris de Cardona. Recorda que els recursos que disposa l’Ajuntament
són molt limitats, sobretot arran de la retallada de subvencions, però que es
buscarà el què faci falta, tot i que la Generalitat no ha tret ni una sola
convocatòria en matèria de promoció econòmica ni d’habitatge. L’Ajuntament
treballarà de valent per aconseguir donar noves oportunitats a empreses i
emprenedors, conjuntament amb l’associació GORAL, que està fent una tasca
extraordinària a nivell de sensibilització dels joves en l’esperit emprenedor.
I que, malgrat la falta de subvenció, s’aposta clarament per continuar disposant
de la tècnica de promoció econòmica i de la tècnica d’inserció laboral, en tant
que es vol desenvolupar una bona política de reactivació socioeconòmica.
7.- La portaveu del Grup de CiU pregunta quin calendari té previst l’equip de
govern respecte l’obertura del Centre Cívic.
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Respon l’alcalde dient que, com saben, el Centre Cívic i Casal de Joves hauria
d’estar obert. Però que a part de les dificultats econòmiques que comportarà el
manteniment de l’edifici, s’hi ha afegit d’altres problemes, com el fet que s’hi va
produir una important fuga d’aigua, que va causar alguns desperfectes.
Concretament, l’empresa constructora va deixar un tub provisional, que ha patit
una fuita d’aigua, i que va inundar part del Centre Cívic. L’Ajuntament està fent
els tràmits oportuns per poder arranjar els desperfectes.
D’altra banda, com ja es va posar en coneixement dels grups, en el seu moment
es van contractar les obres de l’edifici, però no els subministres de llum i aigua.
L’equip de govern actual ha posat fil a l’agulla en un i altre tema, comptant que
la despesa relativa al subministrament de llum té un cost de més de 50.000
euros. FECSA ha demorat molt la intervenció, en part degut a problemes amb
els permisos de Carreteres per poder connectar el Centre Cívic amb l’estació
transformadora. Això ja s’ha solventat i està previst que a finals de juliol es porti
la llum al nou equipament.
Continua dient que l’Ajuntament també ha sol·licitat el suport tècnic de la
Diputació de Barcelona per organitzar unes jornades participatives per fixar el
pla d’usos del Centre Cívic i casal de Joves, que es realitzaran després de la Festa
Major. I que de totes maneres es preveu obrir el centre Cívic per activitats
puntuals, encara que no hi hagi el pla d’usos tancat definitivament, a partir del
mes d’octubre.
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.

Aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
ordinària celebrada el dia 20 de setembre de 2012.
Cardona, 20 de setembre de 2012
La Secretària-Interventora acctal

Brígida Manau i Vila

