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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 20 DE SETEMBRE DE 2012

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 20
de setembre 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
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusa la seva absència, els Regidors:
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
L’alcalde disculpa les absències justificades del regidor Sergi Ballesteros, per
motius de salut, i la regidora Montserrat Obradors.
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 5 de juliol de 2012.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 5 de juliol de 2012,
s’aprova per unanimitat dels 11 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. 98 al 138 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.
98 al 138 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.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
sol·licitud i inscripció de les necessitats de l'Ajuntament de Cardona
a efectes de les Meses de Concertació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2012-2015" de la Coordinació i Assistència Local de l'Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Ple de la Diputació de Barcelona en data 31 de març de 2012 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el Protocol general que estableix el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i recursos
d’aquest Pla.
L’adhesió de l’Ajuntament de Cardona al protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona es va aprovar pel Ple,
en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2012.
En el Butlletí Oficial de la Província de data 18 de juny de 2012 es va publicar
l’anunci d’aprovació de les instruccions de presentació de sol·licituds sobre
necessitats a efectes de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
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Locals 2012-2015” de la Coordinació de Concertació i Assistència Local de l’Àrea
de Presidència de la Diputació de Barcelona.
Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió informativa,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud i inscripció de les següents necessitats de
l’Ajuntament de Cardona a efectes de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” de la Coordinació de Concertació i Assistència Local
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb allò previst a
les Instruccions publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data 18 de juny de 2012:
Prioritat 1.
Títol de la necessitat: Adequació de la Zona Esportiva Municipal de
Cardona, Fase I.
Àmbit: Manteniment d’equipaments i d’infrastructures
Programa: Desenvolupament econòmic, ocupació i esport
Recurs: Equipaments esportius
Cost aproximat del projecte: 935.995,50 € IVA inclòs
Prioritat 2.
Títol de la necessitat: Renovació de Serveis i pavimentació del Carrer de
l’Hospital i un tram del Carrer Pujolet de Cardona.
Àmbit: Manteniment d’equipaments i d’infrastructures
Programa: Territori i Sostenibilitat
Recurs: Espai Públic Urbà
Cost aproximat del projecte: 144.125,09 € IVA inclòs
Prioritat 3.
Títol de la necessitat: Allotjaments col·lectius protegits.
Àmbit: Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Programa: Atenció a les persones
Recurs: Serveis socials i promoció social
Cost aproximat del projecte: 181.524,48 € IVA inclòs
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 a
través de la plataforma “Concert@”, a la Seu electrònica de la Diputació de
Barcelona o dels mecanismes que determini la Diputació de Barcelona.”
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Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que es realitza el segon pas en el
procediment per a demanar la subvenció de la Diputació de Barcelona en el
marc de la Xarxa de Governs Locals, que encara no se sap de quin import serà.
El que s’estableixen en el dictamen són les prioritats que té Cardona a nivell de
finançament pel que fa a inversions a realitzar al municipi. Com tothom sap, la
situació és complicada i es desconeix la quantitat concreta de recursos que
vindran a Cardona. Les finances de la Diputació es troben més sanejades que les
de la resta d’administracions, per la qual cosa es confia que aquesta quantitat no
disti massa de la que es va atorgar en el darrer quinquenni. Partint d’això el que
s’ha fet és prioritzar les actuacions a desenvolupar i consensuar-les amb els
grups municipals.
L’equip de govern va formular unes prioritats i s’han exposat als grups i es pot
dir que, bàsicament, hi ha hagut coincidència en les prioritats. S’ha coincidit en
que la primera inversió a plantejar és la del camp de futbol, en tant que els tres
grups es van presentar a les eleccions dient que s’havia de fer un camp de futbol
nou i, sobretot, que convenia la implantació de la gespa. I aquest compromís
està en el primer punt de l’ordre del dia de les prioritats que es demanen a la
Diputació.
Hi ha diferències evidents respecte on s’ha d’ubicar el camp de futbol, però en
que és la primera prioritat sí que s’hi està d’acord, i també en que és una bona
opció adequar l’actual camp de futbol.
Ha sigut un debat i negociació amb els tres grups, perquè la intenció de l’equip
de govern és arribar a consens en els grans temes. En principi hi ha hagut un
acord més important amb el grup socialista en aquest sentit i en l’aposta per
adequar la zona esportiva actual, i la única diferència i el compromís és que la
quantitat que s’exposa aquí compta amb la consolidació del terreny perquè
tècnicament, a partir dels informes geotècnics i sobretot de la opinió dels tècnics
de l’ajuntament, és desaconsellable fer el camp de futbol sense consolidar. No
obstant en els propers mesos es realitzaran noves reunions amb altres tècnics
per esbrinar si pot fer-se el camp de futbol sense consolidar, quelcom que
comportaria una molt menor despesa. En aquests moments l’únic que
s’aconsella tècnicament és fer el camp de futbol nou i les instal·lacions noves
consolidant el terreny, i aquest és el projecte que es presenta avui. Un projecte
que pot ser modificat si es comunica a la Diputació, de manera que caldrà seguir
negociant per veure quin projecte definitiu s’acaba executant. La qüestió és que
Cardona té aquesta prioritat i en la primera línia de subvenció que es convoca
s’hi inclou.
L’equip de govern defensa, per molts motius, que la zona esportiva s’ha de
quedar allà on està, per millorar la façana sud de Cardona, per connectar amb el
nucli antic i perquè és el lloc on els cardonins majoritàriament desitgen que
s’ubiqui. I per això i per moltes altres raons, s’hi aposta fermament. Es defensa
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un model, però els altres grups tenen altres models i encara s’està a temps de
confrontar propostes.
La segona prioritat en que també es coincideix, i que també va proposar el grup
socialista, és el tema de la millora dels carrers. L’equip de govern vol portar a
terme un pla de millora urbana amb la prioritat absoluta d’arreglar els carrers.
Són actuacions molt costoses i ara s’ha fixat com a primer carrer a arranjar el
carrer Hospital i un tros del carrer Pujolet que, tant els serveis tècnics
municipals com políticament, s’ha considerat que era prioritari arreglar.
L’estudi per arranjar-lo s’ha elaborat des dels mateixos serveis tècnics de
l’Ajuntament.
En tercer lloc aquest govern ha considerat adequat acabar un projecte de
l’antiga legislatura, que són els allotjaments col·lectius protegits ubicats al carrer
Escasany. En aquests moments s’estan executant les obres de la fase II, però
falta una part important del projecte per finançar, que és la quina sol·licitem a la
Diputació, perquè no la podem finançar amb recursos propis.
És evident que Cardona té molts altres projectes i prioritats. Queda pendent la
convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, molt important per
complementar aquestes inversions. En aquests moments complicats la
Generalitat encara no ha tret el PUOSC, la línia de subvenció més important
pels ajuntaments. Van dir que sortiria el juliol, després l’agost i posteriorment el
setembre, però les notícies que ens han arribat avui mateix és que fins l’any
vinent no sortirà la convocatòria. Per tant, se’ns planteja un escenari complicat,
perquè amb la subvenció de la Diputació només es pot finançar una part
d’aquestes obres. De recursos propis caldrà veure amb quins es poden comptar,
i com és conegut de tothom el govern està treballant per atreure nova inversió
privada al municipi, persones que vulguin invertir a Cardona, també a nivell
d’instal·lacions esportives.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Per part del grup municipal socialista, el Portaveu Sr. Casas diu que, tot i que
l’alcalde ja ha explicat com s’han desenvolupat les negociacions, també vol
exposar el seu punt de vista. En aquest sentit afirma que els grups municipals
han coincidit en la segona i tercera prioritat, i on hi ha hagut més enrenou és en
la primera prioritat. El grup socialista ja des de l’anterior legislatura sempre s’ha
manifestat a favor d’implantar la gespa al camp de futbol, posant de manifest
que és una infraestructura que s’ha quedat obsoleta. Sempre ha estat una
prioritat per al seu grup i sempre s’ha fet constar. En aquest punt, tal i com ja
sap l’equip de govern, voten afirmativament a la prioritat d’instal·lar gespa
artificial al camp de futbol, deixant clar que la ubicació de la zona esportiva és
un tema a part, que caldrà debatre tal i com ja ha avançat l’Alcalde. El grup
municipal del PSC continua defensant fermament el seu projecte, perquè creuen
que donaria una molt bona imatge al municipi el fet de poder ampliar la zona
esportiva i que aquesta compti amb els serveis i també amb aparcaments. Per
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tant, caldrà continuar discutint i negociant entre els grups municipals per
arribar a un consens. Mentrestant, tenen clar, i així ho han fet saber, que
votaran a favor del dictamen perquè totes les propostes s’ajusten al seu
programa electoral i d’aquesta manera s’ajuda a poder complir-lo, en tant que
tant el camp de futbol com el carrer Hospital estaven entre les primeres
prioritats.
El seu grup pensa que no és necessari la consolidació del terreny, i que no
portar-la a terme permetrà estalviar molts recursos. Així, hi ha moltes més
necessitats al poble que també cal atendre, de forma que qualsevol estalvi és
positiu. I deixa clar que per millorar les instal·lacions de la zona esportiva
l’equip de govern sempre podrà comptar amb el suport del seu grup municipal.
Per part del grup municipal de CiU intervé la seva portaveu Sra. Cloti Farràs
dient que, com bé ha dit l’Alcalde, les prioritats no han presentat controvèrsies i
que tots els grups portaven en el seu programa que la inversió a fer en aquest
mandat és el camp de futbol, de manera que el seu grup també hi està d’acord.
Tampoc estan en desacord amb la resta d’inversions, i entén que l’ordre s’ha
establert obeint als terminis d’execució. Al grup de CiU els agradaria afegir una
llarga llista d’actuacions a realitzar, però ja entenen que no és possible. La seva
principal preocupació és que es parla de l’adequació de la zona esportiva de
Cardona, fase I, i ara encara se’ls incrementa la preocupació quan han sentit a
l’Alcalde fer la seva exposició, en els sentit que han entès que encara no s’havia
realitzat cap encàrrec al respecte, en tant que es pensaven que ja s’hauria
encarregat el projecte per aquest equipament.
Per això pregunta si realment ja s’ha encarregat alguna projecte per fer el camp
de futbol i si hi ha un calendari concret, perquè van passant els anys i el camp de
futbol fa falta.
L’Alcalde contesta que hi ha un projecte a sobre la taula i que els grups ja
coneixen perquè se’ls va presentar. El que hi ha és un estudi de viabilitat de la
zona actual, que és el compromís que van adoptar amb els ciutadans de
Cardona, d’estudiar si era possible deixar les instal·lacions esportives on estan. I
ens han dit que sí, que tècnicament és possible, tot i que s’ha de consolidar. Això
és el que s’ha elaborat en aquests moments i el que els grups ja coneixen, així
com també coneix la Diputació de Barcelona i la Generalitat, perquè se’ls ha
presentat i exposat. Ambdues institucions saben que la prioritat d’aquest
Ajuntament és el camp de futbol, i per això s’ha dissenyat un estudi que
demostra que el camp de futbol es pot quedar allà on està, que és el que sempre
havien defensat des del seu grup. Evidentment no hi ha un projecte executiu
perquè part dels diners que es demanen a la Diputació serviran per a poder-lo
elaborar.
I pel que fa al calendari, dir que quan s’arribi a un consens, s’encarregarà el
projecte executiu de la primera fase, corresponent al camp de futbol, i després
es farà la inversió. En aquest aspecte, el que es presenta és el que tenim, i la
Diputació sap que hi ha el debat a Cardona i que tenim la incògnita de que
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tècnicament ens diuen que s’ha de consolidar el terreny però que hi ha altres
tècnics que plantegen altres opcions, i que ens dedicarem a estudiar.
També ho saben, perquè els hi vam comunicar, que el grup que governa està
preparant un projecte de zona esportiva que va més enllà, i que a part de l’esport
recull els pilars de la salut i del benestar. I aquest projecte, quan estigui més
enllestit, també es presentarà als grups, però que volen presentar-lo quan es
pugui concretar no tan sols el projecte sinó també la seva forma de finançament.
La Sra. Farràs diu que li preguntava perquè aquests dies per les xarxes socials i
també a nivell de carrer hi havia comentaris en el sentit que abans d’acabar l’any
es podria començar a fer alguna cosa a nivell de camp de futbol. Per això, el que
pregunten, de forma més concreta, és si es preveu que la temporada 2013-2014
hi hagi camp de futbol de gespa a Cardona.
L’Alcalde contesta que es va reunir amb els representats del Club de Futbol de
Cardona i els hi va dir que no podia assegurar res. Més que res perquè hi ha una
situació econòmica molt complicada, perquè s’estan buscant diners públics i
perquè les subvencions que s’aconsegueixin seran limitades, i només queda una
alternativa que és el finançament privat, com sempre s’ha dit des de l’equip de
govern. I amb això s’està treballant de valent. Tant de bo que d’aquí uns mesos
es pugui concretar que el 2013 o el 2014 ja es tingui el camp de futbol, previ
consens amb tots els grups. En aquests moments no es pot precisar una data.
S’han fet les millores que es van demanar a l’Ajuntament i relatives a canviar el
sauló i la terra, i la voluntat és que abans de l’estiu es pugui tenir un calendari
tancat. En aquest sentit, l’Alcalde diu que té l’esperança de poder-ho dir abans
de l’estiu i que s’hagi consensuat el model, però que en aquest moments tan sols
és una esperança i un desig, de manera que no pot tancar cap data.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació. El Grup Municipal de CIU,
voten a favor fent constar que només és amb efectes de poder obtenir el
finançament per al camp de futbol, sense que signifiqui el vist-i-plau a cap
projecte concret.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l'adhesió de
l'Ajuntament de Cardona al Protocol General del Circuit de la Xarxa
d'Espais Escènics municipals de l'Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

8

“L’Ajuntament de Cardona vol promoure al màxim l’activitat cultural al
municipi i, en aquest sentit, considera adient adherir-se al Protocol General del
Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona 2012-2014.
A partit d’aquest protocol la Diputació de Barcelona vol donar suport a les
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es
realitzen en espais escènics municipals, impulsant i coordinant l’anomenat
Circuït de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
La participació en el Circuït dóna dret a gaudir dels serveis i les accions que es
duguin a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat
municipal, o privats amb els quals l’ajuntament hagi establert acords formals de
col·laboració.
Atès el que disposen els articles 31.2 i 36.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril i els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona al Protocol General
del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, vigents fins el 31 de desembre
de 2014, en els termes previstos en el protocol adoptat per la Junta de Govern
en data 31 de maig de 2012.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la firma
de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior acord.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Barcelona.”

Intervencions:
L’alcalde explica que la proposta que es fa des de la regidoria de Cultura és
l’adhesió a aquest protocol, que permetrà a l’Ajuntament fer activitats
professionals d’arts escèniques i acollir-se a unes tarifes i subvencions més
avantatjoses per a la seva realització. Hi ha uns requisits per poder-s’hi adherir,
que es compleixen i, per tant, es creu convenient poder-se acollir a les
avantatges que ofereix la Diputació en aquest sentit.
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que tot el que
signifiqui promoció econòmica i cultural serà benvingut, de manera que el seu
grup desitja que es puguin signar molts convenis d’aquest tipus.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l'inici de
l'expedient de delimitació del terme municipal de Cardona amb
motiu de l'inici de l’elaboració dels mapes municipals de la comarca
del Bages (Navàs i Sant Mateu de Bages).
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“D’acord amb el que preveu l’article 28.1 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, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa
municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els
límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals i que
s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació d’atermenament entre els
diferents municipis limítrofs.
En data 26 de juny de 2012, la Direcció General d’Administració Local ha
comunicat que a aquest efecte, escau iniciar l’elaboració dels mapes municipals
corresponents a la comarca del Bages, motiu pel qual, aquest ajuntament ha
d’adoptat el corresponent acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació
del municipi de Cardona i de nomenament de la comissió municipal de
delimitació, la qual ha d’estar formada per l’Alcalde-President, dos regidors, un
tècnic i el secretari de la corporació.
De conformitat amb el que disposa l’article 28 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 mancomunitats
de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Cardona,
en compliment de la comunicació de la Direcció General d’Administració Local
de data 26 de juny de 2012, amb motiu de l’inici de l’elaboració dels mapes
municipal de la comarca del Bages (Navàs i Sant Mateu de Bages), de
conformitat amb el que disposa l’article 28 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 mancomunitats
de Catalunya.
Segon.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que
ha de representar l'Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del
terme municipal dins la comarca del Bages (Navàs i Sant Mateu de Bages):
Alcalde-President: Ferran Estruch i Torrents.
Regidors:
Josep Tristany i Claret, Tinent d’Alcalde delegat de
Governació
Sergi Ballesteros i Gregorio, Regidor delegat de
Manteniment, Serveis i Via Pública.
Tècnic:

Pere Guitart i Perera, Aparellador municipal

Secretària:

Brígida Manau i Vila, Secretària-Interventora accidental

Tercer.- Notificar aquest
Administracions Públiques.

acord

al

Departament

de

Governació

i

Quart.- Notificar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de
les operacions de delimitació, una vegada que l’Ajuntament de Cardona hagi
nomenat la seva comissió i hagi estat determinada la data de les operacions de
delimitació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde de la corporació perquè dugui a terme les
actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que s’han fet els atermenaments amb els pobles limítrofs de
Cardona de les comarques del Berguedà i el Solsonès i ara falten els municipis
del Bages, que són Navàs i Sant Mateu de Bages. Per tant, cal seguir el mateix
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procediment de nomenament de la comissió de delimitació, que ja es va aprovar
en les altres dues comarques.
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 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
fitació de la delimitació dels termes municipals de Cardona i de
Pinós amb coordenades UTM.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En el Ple de la corporació de data 3 de novembre de 2011 es va aprovar
l’expedient de delimitació dels termes municipals de Cardona i el de Pinós,
d’acord amb l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6148 de data 12 de juny
de 2012 es va publicar la Resolució del director general d’Administració Local
GRI/1126/2012, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la delimitació
entre els termes municipals de Cardona i Pinós.
De conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, la
fitació de la delimitació aprovada pot consistir en la col·locació de les fites que
assenyalen els límits dels termes municipals o en la determinació precisa de les
coordenades UTM.
Atès que l’Ajuntament de Pinós, en data 5 de juliol de 2012, va comunicar a
aquest Ajuntament la seva preferència per la fixació de les coordenades UTM
com a sistema de fitació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

12

Primer.- Aprovar que la fitació de la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Pinós es realitzi amb la determinació precisa de les seves coordenades
UTM, de conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la firma
de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior acord.
Tercer.- Comunicar els presents acords al municipi de Pinós i a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat.”
Intervencions:
L’alcalde explica que la proposta consisteix en fixar la delimitació entre Cardona
i Pinós a través de les corresponents coordenades UTM. L’Ajuntament de Pinós
va enviar una carta dient que ells s’estimaven més procedir a la delimitació
entre els dos municipis per les coordenades UTM i no mitjançant fites i aquest
ajuntament hi va estar d’acord, entre altres coses perquè suposa un menor cost.
Es va arribar a un acord entre els dos ajuntaments i és el que es proposa aprovar
en aquest Ple.
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 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a donar de baixa
l'Ajuntament de Cardona com a membre del Consorci per a la Gestió
del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages,
Berguedà i Solsonès i sol·licitar la seva separació al Ple del consorci.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Cardona, en sessió extraordinària celebrada el dia 15
de juny de 2006 va acordar:
1.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci per la Gestió del Servei de
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i
el projecte d’estatuts que s’adjunten.
2.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta
dies.
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En cas que en el termini d’informació pública no es presentin reclamacions o
suggeriments, el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat definitivament.
3.- Encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització de les actuacions
materials necessàries per donar compliment al que disposa el punt 2 del present
acord.
4.- Encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització de les gestions
necessàries per tal de donar compliment al que disposa l’article 313.5 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS), en relació
a la inscripció del Consorci en la secció complementària corresponent del
Registre d’Entitats Locals de Catalunya i a tot allò que faci referència a la
constitució del Consorci.”
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny de
2006, va aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del
Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i
Solsonès, i els seus estatuts i va acceptar l’encomana de gestió feta pels
Ajuntaments d’Artés, Balsareny, Berga, Cardona, Gironella, Navarcles, Navàs,
Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç
de Castellet, Santpedor i Súria, per a la realització dels tràmits d’informació
pública i inscripció del Consorci.
Durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions a cap
dels ajuntaments consorciats, per la qual cosa els Estatuts del Consorci per a la
gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages,
Berguedà i Solsonès van quedar aprovats definitivament i van ser publicats al
BOPB núm. 233, de 29 de setembre de 2006.
El 28 de juliol de 2009, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consorci, l’objecte
del qual era la gestió conjunta del servei de televisió digital local corresponent al
programa del canal múltiple de la demarcació a la qual pertanyen els
ajuntaments consorciats. El context econòmic actual, però, no fa viable la
posada en marxa d’un canal públic.
L’article 323 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, estableix que “qualsevol ens consorciat pot separar-se
del consorci sempre que compleixi les condicions següents:
a) Formular el preavís en el termini que assenyalin els estatuts.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos
anteriors i garantir el compliment dels que hi hagi pendents.”
L’article 25.1 del estatuts del Consorci també preveu que la separació d’algun
dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al president del Consorci
amb tres mesos d’antelació, sempre que l’entitat que se separi estigui al corrent
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dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les operacions
aprovades fins al moment de la separació.
No obstant això, i d’acord amb el previst a l’article 25.2 dels estatuts del
Consorci, les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, obtenir
la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Cardona com a membre del
Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació
del Bages, Berguedà i Solsonès i sol·licitar la seva separació al Ple del Consorci.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió del Servei de
Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i als
ajuntament que formen part d’aquest Consorci, per al seu coneixement i efectes,
d’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat dels presents acords.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora de comunicació per tal que expliqui el
dictamen.
La Sra. Barrera diu que des del Departament de Telecomunicacions es va fer
arribar al Consorci que si no s’utilitzava la freqüència que s’estava ocupant,
s’havia de lliurar. Per altra banda, s’ha debatut amb tots els municipis que
formen part del Consorci la viabilitat de continuar amb la freqüència. Berga,
Navàs i Artés tenen televisió local, per la qual cosa els interessa continuar en el
Consorci, mentre que la resta de municipis poc a poc van abandonant.
L’Ajuntament de Cardona no té televisió local no es creu que a curt o mitjà
termini es pugui utilitzar la freqüència. Per això es creu convenient abandonar
el Consorci i deixar que, en tot casés pugui quedar la freqüència aquell municipi
que hi pugui estar interessat, com és el cas de Berga, sempre que s’hi pugui
tornar a entrar en un futur si hi estem interessats. Estar al Consorci suposa un
cost considerable si tenim en compte que no s’utilitza la freqüència: 1500 euros
anuals.
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que si estar al Consorci
no ens suposa cap benefici el seu grup està d’acord en donar-se de baixa, i que
potser s’hauria pogut fer abans.
Per part del grup municipal de CiU, la Sra. Farràs expressa el seu desig que
arribin temps millors i que, en un futur, es pugui tornar a plantejar una nova
proposta d’adhesió.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
- Pel Grup Municipal Socialista:
- El Sr. Jordi Casas planteja un seguit de qüestions que volen fer arribar a
l’equip de govern:
1. En primer lloc tenen coneixement de que en el Parc del Raval de Sant Joan hi
ha un conveni que a la llarga suposava que aquest parc fos cedit a l’Ajuntament.
La pregunta és a quin punt s’està i quins serveis es presten al parc. Així, diu que
una demanda que els han fet arribar els veïns és que si es vol utilitzar com a
espai públic municipal per fer-hi activitats seria necessari fer-hi uns lavabos.
L’Alcalde contesta que en aquest moment tant ell com la secretaria desconeixen
el conveni. Que es mirarà des de secretaria i li faran saber. La demanda
d’equipar més bé el Parc del Raval i fer-hi uns serveis també es va fer arribar a
l’equip de govern, i s’intentarà fer-hi una actuació quan sigui possible.
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2. El Sr. Casas torna a incidir en el fet que la neteja general del poble és força
deficient. Un punt especialment brut és l’escala del Centre Cívic, que està en un
estat lamentable. I relacionat amb el Centre Cívic, demana en quina data està
previst que entri en funcionament, en tant que l’equip de govern va concretar
que ho determinaria després de la Festa Major.
La Sra. Xixons coincideix en la seva opinió de que fa falta millorar la neteja del
municipi i diu que també creu que el servei no acaba de funcionar com seria
desitjable. Recorda que l’empresa que presta el servei té una adjudicació de
varis anys. S’han fet reunions amb els responsables i encara n’hi ha més de
previstes per tal d’instar-los a que, realment, prestin el servi amb la qualitat
exigible. A nivell concret, el peó que fa anar l’escombradora funciona bé, però hi
ha altres treballadors que no fan la feina amb el mateix nivell de satisfacció, tal i
com s’ha fet palès en les reunions celebrades amb l’empresa. L’Ajuntament
vetllarà perquè el servei es presti amb el màxim nivell de qualitat i, tot i que hi
ha punts que es netegen correctament i estan nets, hi han punts on el servei de
neteja és deficient i s’hi haurà d’estar a sobre.
Pel que fa a les escales del Centre Cívic, tot i que es tanquen i per la nit no hi ha
accés, la gent salta a dins i hi fa de tot. S’han netejat amb aigua a pressió abans i
després de la Festa Major, així com amb diversos productes de neteja, però les
taques no acaben de marxar. L’empresa no sap com fer-les netes i no saben si és
pels materials de l’escala o degut a la forma en què s’embruten. Ho estem
vetllant, de la mateixa manera que fem amb la neteja general de Cardona.
Intervé l’Alcalde en relació al Centre Cívic dient que a l’equip de govern els
preocupa força com plantejar-ne l’obertura. Per una banda, hi van haver els
problemes amb el subministrament elèctric, que en aquests moments ja estan
solucionats, i per altra els problemes que ja es van exposar en l’anterior Ple
ocasionats per una fuita d’aigua que va ensorrar el sostre de dues sales i va
provocar desperfectes importants. En aquests moments tenim un problema
legal amb la constructora a qui s’ha exigit que es faci càrrec dels desperfectes,
que encara no està solucionat, però ja s’han realitzat tots els tràmits al respecte.
Es va requerir un aixecament notarial per determinar els danys i ara s’ha instat
la constructora per tal que n’assumeixi la reparació. Anem en bon camí i com
que la responsabilitat està molt clara i tot apunta a que s’arribarà a un acord per
solventar aquest tema. Un cop s’hagin solucionat es podrà obrir el Centre Cívic
per poder-hi fer activitats, mentre se’n determini el funcionament concret. I
mentrestant sí que ens van comprometre a fer una jornada participativa per
definir el pla d’usos de l’equipament. Sí que es pot dir que s’està allargant el
procés, però el cert és que a part de les incidències que hi ha hagut i que no eren
esperades hi ha un altre tema important, i és que l’obertura del Centre Cívic
implica un cost de manteniment que s’ha estudiat i serà molt elevat. Cal
elaborar el pla d’usos per fixar els usos concrets de l’equipament i, en aquest
sentit, s’està pendent d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per poder
portar a terme les jornades participatives. La previsió es poder solucionar els
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desperfectes durant
funcionament.

el

mes

d’octubre

i,

posteriorment,

posar-lo

en

El Sr. Casas pregunta si la idea és obrir el Centre Cívic quan abans millor i
l’Alcalde contesta afirmativament.
El portaveu del grup municipal del PSC, Sr. Jordi Casas pregunta si tenen clar la
seva forma de gestió i el Sr. Estruch contesta que no, que com saben els grups
s’està treballant i que van demanar propostes als grups per tal de poder arribar
a un consens. Hi ha una proposa elaborada que es presentarà, però es vol acabar
d’estudiar i, sobretot, de definir amb el procés de participació ciutadana. L’equip
de govern no està tancat a res de manera que si hi ha suggerències estan
disposats a parlar-ne.
3. La següent qüestió, adreçada a la regidoria de Via Pública, és que tal i com
s’ha fet arribar al grup socialista i han pogut comprovar, el tema de la jardineria
està força abandonat. Per exemple, a la zona del Portal de Sant Miquel, quan és
una actuació recent que ha tingut un cost important. En aquell punt en concret
pensen que hi ha una terra que no és la que hi hauria d’anar, perquè és molt
argilosa, i que per això tot el que es va plantar s’ha mort. En aquest sentit, no sé
si segueixen amb el conveni amb els de Can Salvador, però creu que s’ha de
donar un avís a qui correspongui.
Respon la Sra. Molner dient que en referència al Portal de Sant Miquel no és
que s’hagi abandonat, sinó que es va plantar quan no era adient i les plantes
s’han mort. La terra que es va posar és la que tècnicament es va determinar. S’ha
parlat amb la constructora que, òbviament, ha de tornar a plantar els arbustos.
Ho saben però van dir que calia plantar-ho fora de la temporada d’estiu i en els
propers dies es tornarà a plantar.
Continua l’alcalde dient que en el tema de la jardineria és cert que fa anys que hi
ha racons que s’haurien de polir. L’equip de govern té una política clara en
aquest sentit i per això s’ha fet un mapa on es detecten les zones enjardinades
del municipi. Ara s’està valorant com millorar el servei, perquè la brigada
municipal té vuit efectius, un dels quals és el jardiner, i un de sol per fer totes les
feines és molt just. També hi ha el Conveni amb Can Salvador, però fan tasques
de reg. A través del planell que s’ha elaborat s’han identificat totes les zones
enjardinades, amb les corresponents tasques a fer, i s’estan sol·licitant varis
pressupostos amb les empreses del municipi per tal de veure si a l’Ajuntament li
surt a compte externalitzar la feina de jardineria. Com que hi ha un pla d’ajust
l’Ajuntament no pot contractar més gent, de manera que s’ha pensat en
l’externalització i també s’està en contacte amb altres ajuntaments, per tal de
determinar com es pot oferir un servei més correcte. En aquest sentit, s’han fet
actuacions més contundents al Parc del Miracle i al Parc del Raval, però queda
molta feina a fer en molts records de Cardona i l’equip de govern n’és ben
conscient.
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4. La següent qüestió que planteja el Sr. Casas és referent a la regidoria de
Governació, i és que s’han detectat deficiències a nivell de circulació. Un punt
seria baixant pel carrer Pasqual Madoz, perquè hi ha un stop i darrera un pas de
vianants. Si es vol fer la parada del stop correctament per veure el creuament,
t’has de situar sobre el pas de zebra, amb el corresponent risc de multa. L’ideal
seria variar la situació del pas de vianants.
El següent tema és que als aparcaments de la Corba de Santa Llúcia fa molts
dies que hi ha aparcada una autocaravana. Com que els aparcaments són molt
estrets fa impossible girar-hi. El correcte seria fer un marcatge per tal que hi
poguessin estacionar tan sols els vehicles petits, i habilitar altres llocs per
vehicles més llargs com darrera el camp de futbol.
El Sr. Tristany respon que pren nota de les dues propostes. En referència al
tema de la pintura del carrer Pasqual Madoz just aquesta setmana s’ha acabat
tota l’actuació de pintura de la via pública. Falten unes senyals que han d’arribar
per reforçar la senyalització horitzontal i desconeix si entre elles n’hi ha alguna
de les que li està comentant.
5. El Sr. Casas pregunta a l’Alcalde si hi ha alguna ordenança municipal com
procedir en el cas que una entitat o grup polític necessiti un mur per fer una
pintura. Demana si hi ha estipulat alguna cosa al respecte i com s’articula
L’Alcalde contesta que no hi ha cap regulació al respecte. I que si es refereix al
mural de l’Assemblea Nacional Catalana ja els hi va explicar com havia anat el
procés. Que l’Assemblea Nacional Catalana va comunicar als municipis que
s’estava fent un mural homogeni a tots els municipis, que es van reunir i que els
va demanar fer aquest mural a Cardona. En aquest sentit es va creure oportú
autoritzar que es fes en un lloc on ja s’havia detectat que hi havia hagut murals
d’aquestes característiques i, per això, es va determinar que es fes on es va
acabar fent. Concreta que l’Ajuntament va requerir que el mural no tingués cap
detall ofensiu i que no anés contra ningú. Tot i això reconeix que va en una línia
determinada i que és veritat que es va autoritzar sense tenir una regulació al
respecte. Per tant, quan es torni a donar un cas similar, caldrà analitzar si es
prudent autoritzar-ho o no.
El Sr. Casas demana si s’estudiarà si ho demana una altre entitat o grup i
l’alcalde contesta que sí, que s’haurà de valorar. Tot i això puntualitza que en el
moment que va autoritzar aquest mural ho va fer en consciència amb el mandat
del Ple que va aprovar l’adhesió de Cardona a l’Associació de Municipis per la
Independència. El mural va en aquesta línia i per això vol deixar clar que és
molt conscient del càrrec que representa, i que no vol que hi hagi cap dubte en
aquest sentit en tant que moltes de les accions que faria no les porta a terme
conscient de la representativitat que té com a alcalde. Però que hi ha actuacions
que es consideren dins la normalitat, com aquesta, tot i que entén la seva
discrepància en aquesta qüestió.
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En aquest sentit l’Alcalde es mostra predisposat a discutir i parlar d’aquest tema
i de tots els altres que puguin sorgir. I aprofita per agrair la bona predisposició i
la voluntat d’entesa del grup socialista en qüestions com les que s’han plantejat
en aquest Ple a nivell d’inversions, on ha manifestat una actitud molt
responsable i constructiva. Per això, vol refermar el seu desig de col·laborar amb
tots els grups.
La Sra. Farràs intervé dient el grup municipal de CiU lamenta no tenir una
actitud responsable i constructiva. Ho diu perquè l’alcalde ha fet la diferenciació
entre el seu grup i el socialista, de manera que han pensat que potser la seva
actitud no ho era prou.
El Sr. Estruch diu que es referia al grup socialista en concret perquè la seva
actitud ha estat molt positiva, i que ha mantingut un posicionament de duresa
en la defensa de les seves posicions, però amb una clara voluntat d’entesa, i per
això s’hi ha referit especialment.
Sí que és cert que també vol agrair la posició del grup de CiU en el tema de les
inversions, així com també respecte d’altres temes, però sí que és veritat que fins
avui no sabia el sentit del seu vot. L’actitud també és positiva, ho reconeix, però
amb matisos. I per això vol concloure dient que amb les diferències i matisos
pròpies de cada grup i que tothom valora des del seu punt de vista, els diferents
grups municipals estan per construir. I avui s’ha demostrat que, si van junts i
units, Cardona va més endavant.

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.

