1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE GENER DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 3
de gener de 2013, 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. JORDI CASAS I PONS
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
L’alcalde dóna la benvinguda al primer Ple de l’any 2013 i disculpa l’assistència
del Sr. David Rivera, que està indisposat, i de la Sra. Rosa Ruiz, que arribarà
tard per causes alienes a la seva voluntat.
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 8 de novembre de 2012.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 8 de novembre de
2012, s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 174 al 201
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.
174 al 201 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:
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista pregunta en relació al
decret número 197 relatiu a la concessió d’ajuts en concepte de material escolar,
perquè ha observat que hi ha una relació molt extensa de beneficiaris i, en
aquest sentit, voldria saber qui determina a qui es concedeixen els ajuts, en tant
que l’ha trobat més extensa que els darrers anys.
La Sra. Xixons respon que es van elaborar unes bases reguladores per ajudar a
diferents famílies amb el material escolar. I aquest any l’import és menor que
l’any passat, en tant que s’han concedit uns 5.000 euros i l’any anterior l’import
dels ajuts era de més de 6.000 euros. En la partida de Serveis Socials ja es
compta amb aquest ajut per a les famílies. El que es va recollir és una quantitat
més petita per tal de poder arribar a més famílies i, per tant, que es poguessin
repartir més els ajuts. Per això hi ha una llista més àmplia de persones que
d’altres anys.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, pregunta, a nivell
informatiu, per les hores extres de l’arqueòloga, només per saber si és una tasca
especial que se li ha encarregat o ha cobert algun servei.
Contesta la Sra. Molner dient que hi havia una baixa de maternitat a l’Àrea
d’Urbanisme i l’Ainhoa Pancorbo ha fet les hores extres necessàries per cobrir el
servei, en tant que no es va cobrir la baixa. L’alcalde continua explicant que la
baixa a l’Àrea d’Urbanisme és la de la Sra. Haro i que l’arqueòloga ha fet part de
la feina que desenvolupa aquesta administrativa.
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3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació inicial del
Reglament municipal d’ús de la Sala Ramon Mosella de l’Escola de
Música Musicant.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona ha dut a terme la rehabilitació de l’antic espai de les
Escoles Escasany per convertir-ho en l’actual seu Escola Municipal de Música
Musicant, mitjançant ajuts del Fons Estatal d’Inversió Local.
L’Escola Municipal de Música Musicant té habilitada una Sala com a Auditori de
Música (Auditori Ramon Mosella), l’ús de la qual no es troba regulat.
Atesa la necessitat actual de l’Ajuntament de Cardona d’establir un Reglament
municipal d’ús de la Sala Ramon Mosella de l’Escola de Música Musicant, per
regular la utilització d’aquesta per part d’entitats o particulars.
Atès el que disposa l’article 84.2.d) i k) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’estatut d’autonomia de Catalunya sobre la ordenació,
regulació i la gestió dels equipaments municipals, esportius, d’oci i de promoció
d’activitats.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal d’ús de la Sala Ramon
Mosella de l’Escola de Música Musicant, en base a l’article 84.2.d) i k) de la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que estableix que la ordenació, regulació i la gestió dels equipaments
municipals, esportius, d’oci i de promoció d’activitats és competència dels
governs locals de Catalunya.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”
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Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Educació per tal que
expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Educació explica que l’equip de govern ha vist
adequat fer aquest reglament arran del fet que es disposa d’un nou espai
municipal, la sala auditori Ramon Mosella, de l’Escola Municipal de Música. Es
tracta d’un reglament d’ús que s’ha elaborat amb l’objectiu de regular la
utilització d’aquest espai i s’hi concreten aspectes com què s’hi pot fer, com s’ha
de sol·licitar, etc.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que el reglament
és molt clar, però planteja una consulta. Recorda que els anteriors companys
d’ERC eren molt primmirats en el tema dels noms i, per això, pregunta qui va
decidir posar aquest nom a la sala i com es va escollir.
La Sra. Xixons contesta que el nom es va decidir a proposta de l’Escola
municipal de música. Cada sala té el nom d’un músic, tal i com va proposar la
mateixa escola. Era un música cardoní i la resta de sales tenen cada una el nom
d’un músic diferent.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé en el sentit
que si en l’ordenança es detecta alguna cosa que no funciona, ja es rectificarà
oportunament. I diu que els sembla molt interessant tenir aquesta sala perquè
permet desenvolupar unes activitats en un format més reduït que el Teatre
Municipal Els Catòlics, de manera que pot donar molt joc.
La Sra. Xixons puntualitza que, a més, ara s’està equipant amb la corresponent
tarima i equipament d’àudio.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació de
l’acord adoptat en la Junta de Govern Local, en data 6 de novembre
de 2012, de sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya d’un ajut
per import de 36.638,10 euros per a les següents actuacions i en el
marc de la Resolució EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual
s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri
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territorial i social: projecte Treball als Barris, i s’obre la
convocatòria per a l’any 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 22 d’octubre es va publicar l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per
la qual s’establien les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social:
projecte Treball als Barris, i s’obria la convocatòria per a l’any 2012. A les seves
bases figurava com a requisit que la sol·licitud de subvenció s’havia d’aprovar
mitjançant acord plenari.
L’Ajuntament de Cardona està desenvolupant el Projecte d’Intervenció Integral
del Nucli Antic de Cardona en el marc de la Llei de millora de Barris, per aquest
motiu i per tal de poder concórrer en temps i forma a la convocatòria de
subvenció, la Junta de Govern Local, en data 6 de novembre de 2012, va acordar
sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya un ajut per import de 36.638,10
euros per a portar a terme diferents actuacions.
Per tal de donar compliment a l’esmentada l’Ordre EMO/314/2012, de 8
d’octubre, aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
RATIFICAR l’acord adoptat en la Junta de Govern Local, en data 6 de
novembre de 2012, de sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya d’un ajut
per import de 36.638,10 euros per a les següents actuacions i en el marc de la
Resolució EMO/314/2012,d e 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris,
i s’obre la convocatòria per a l’any 2012:
Línia d’actuació

Programes
d’experienciació
laboral:
actuacions
ocupacionals
(codi 5.1)

Nom programa

Pla d’ocupació pel
manteniment
i
arranjament
de
l’espai urbà del nucli
antic de Cardona
(3 persones en atur)
TOTAL

Cost total del
programa

Subvenció
sol·licitada

Aportació
fons propis

42.638,10 €

36.638,10 €

6.000 €

42.638,10 €

36.638,10 €

6.000 €
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Intervencions:
L’alcalde explica que es tracta d’un tràmit de ratificació de la sol·licitud que ja es
va realitzar al Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de comptar amb un pla
d’ocupació de tres persones i, d’aquesta manera, fomentar l’ocupació des de
l’administració. Es va sol·licitar en el marc del programa d’arranjament i
manteniment d’espais públics. L’ajut ja s’ha resolt i ara se’n dóna compte en el
Ple. S’ha atorgat dos llocs de treball en el marc dels plans d’ocupació i el SOC ja
ha facilitat a l’ajuntament el llistat de persones en situació d’atur susceptibles
d’entrevistar. Les entrevistes s’han fet i s’han seleccionat dues persones que
s’incorporaran durant sis mesos a la brigada municipal.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé i demana si,
efectivament, tan sols s’han concedit dos dels tres llocs de treball sol·licitats en
el pla d’ocupació i si hi ha alguna opció que es concedeixi el tercer
L’alcalde contesta que no, en tant que no hi ha més fons disponibles. L’any
passat l’ajuntament va demanar tres llocs de treball i es van atorgar i enguany
dels tres sol·licitats han estat dos els concedits.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.

4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ.4.1.- REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica
relatiu l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per a la
concessió de subvencions pel foment de l’emprenedoria i la
rehabilitació de locals en planta baixa del nucli antic de Cardona i de
la Coromina vinculada a la creació d’una nova empresa per l’any
2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atès que aquest Ajuntament vol afavorir l’arribada de nous emprenedors/es
que vulguin ubicar el seu comerç o activitat econòmica a un dels locals
comercials buits de planta baixa del nucli antic de Cardona o de la Coromina.
Atès que també es pretén incentivar el foment de l’emprenedoria a fi de
dinamitzar l’activitat empresarial entre els cardonins i cardonines i així a ajudar
a la reactivació econòmica del municipi.
Atès que s’ha elaborat l’ordenança reguladora de les bases per a la concessió de
subvencions pel foment de l’emprenedoria i la rehabilitació de locals en planta
baixa del nucli antic de Cardona i de la Coromina vinculada a la creació d’una
nova empresa per l’any 2013.
Atès el que disposa l’article 237 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
concordants i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica, previ informe de la
Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora per a la concessió de
subvencions pel foment de l’emprenedoria i la rehabilitació de locals en planta
baixa del nucli antic de Cardona i de la Coromina vinculada a la creació d’una
nova empresa per l’any 2013, d’acord amb el que disposa l’article 60 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”
Intervencions:
El Sr. Estruch explica que, tal i com es va anunciar en el Ple del passat dia 31 de
desembre de 2012 en repassar les línies bàsiques del pressupost, un dels temes
essencials que vol promoure l’equip de govern, a part del pla d’atenció a les
persones i el pla de manteniment de la via pública, és la promoció econòmica i el
foment de l’emprenedoria. En aquest sentit, es va crear una línia específica de
foment de l’emprenedoria i avui es concreten les subvencions per a l’obertura de
nova activitat econòmica a Cardona.
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L’ordenança reguladora que es porta al Ple té dos objectius clars: 1) la creació de
nova activitat empresarial a Cardona i 2) incentivar que aquesta activitat
empresarial s’ubiqui en locals desocupats del nucli antic de Cardona i La
Coromina.
Així, com ja es va exposar, el govern va sol·licitar fer un inventari o cens dels
locals comercials buits del nucli antic de Cardona i La Coromina, amb un total
de 102 locals tancats. En aquest sentit, calia fer polítiques per capgirar aquesta
situació i una de les primeres polítiques és aquesta ordenança, que ha de servir
en primer lloc per crear nova activitat al municipi, no només tenint en compte el
nucli antic de Cardona o La Coromina, sinó del conjunt del municipi.
El que interessa en aquest moment és que es creï nova activitat econòmica, de
manera que en l’ordenança es promouen dos objectes de subvenció: 1) la
implantació de noves activitats en locals buits del nucli antic de Cardona i La
Coromina i 2) contribuir al finançament de projectes destinats a la constitució
de nova activitat empresarial a Cardona.
L’import de les subvencions és modest, en tant que es parteix d’un pressupost
inicial de 15.000 euros destinats a subvencionar aquesta activitat econòmica
amb l’objectiu de crear autoocupació i reeixir el teixit empresarial i comercial
del municipi.
Són objecte de subvenció tots els projectes de nova activitat a partir d’1 de gener
de 2013. Pels establiments de nova implantació al nucli antic de Cardona i La
Coromina es preveu una subvenció màxima de 1.800 euros, mentre que per la
implantació de noves activitats en qualsevol altre lloc del municipi és de 1.200
euros.
Les bases seran públiques i regulen els requisits de sol·licitud i concessió. S’ha
procurat que sigui una ordenança molt senzilla, amb la voluntat de donar
facilitats i d’injectar diners i esperança per tot aquella gent que vol crear el seu
negoci.
Ha estat una ordenança compartida amb els grups, negociada amb ells, i tot i
que hi ha diferències, en la negociació s’han inclòs aspectes que han estat
aportats per aquests, com el fet que no es requereixi que el beneficiari estigui
empadronat a Cardona o que es faci més èmfasi en la creació de nova activitat
amb independència que no es faci al nucli antic. S’ha avançat i s’ha arribat a un
acord satisfactori que beneficiarà a la major part de gent possible.
En aquest sentit, el govern està estudiant unes bases reguladores per establir
premis a l’emprenedoria, però aquest fet s’ha d’acabar d’estudiar i negociar amb
els grups, amb la intenció de poder disposar de 6000 euros per als premis
complementaris als 15.000 euros esmentats. Els premis es promouran per
aquells projectes de nova activitat empresarial que es creïn durant el 2013 i que
siguin considerats millor iniciativa empresarial atenent a dos requisits
fonamentals: la creació de llocs de treball i la projecció de Cardona. A part, cal
dir que l’activitat que es promogui durant aquest any podrà ser objecte tant de
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les subvencions que es regeixen per l’ordenança reguladora que es proposa
aprovar com dels premis a l’emprenedoria.
En tot cas els premis encara han de ser objecte de proposta i negociació, de
manera que el que avui es proposa aprovar és l’ordenança reguladora dels ajuts
per a les noves activitats i de la resta ja se’n parlarà quan les bases estiguin
treballades i parlades amb els grups municipals.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que li
agrada que l’alcalde hagi fet aquesta precisió, perquè el seu grup votarà aquesta
ordenança i deixarà pendent la proposta dels premis, atès que encara no se
n’han aclarit els detalls. La línia que marca aquesta ordenança i que pensa que
l’alcalde ja ha explicat molt correctament és engrescadora. La única queixa que
el seu grup pot aportar és que la dotació és petita. Però coneixen les dificultats
pressupostàries i per tant valoren favorablement la iniciativa, que respon a una
idea encertada que el seu grup també comparteix, i en tot el que sigui fomentar
l’emprenedoria i crear empreses poden comptar amb el seu suport.
L’alcalde li dóna les gràcies i cedeix la paraula a la portaveu del grup municipal
de CiU.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, exposa que des del
seu grup estan contents d’haver pogut fer alguna aportació i que les seves
consideracions s’hagin pogut considerar per part de l’equip de govern. Tant de
bo es disposés d’una dotació econòmica molt superior per al foment de
l’emprenedoria, però de totes maneres hi ha un moviment civil que és Goral,
que està tenint molta empenta i que difícilment té precedents en tant que no hi
ha entitats l’objecte de les quals sigui fomentar l’emprenedoria a través de la
societat civil. Per tant, celebren que des de l’ajuntament se li doni tot el suport,
que també tenen per part del seu grup. També diu que les modificacions que
han presentat a l’ordenança anaven molt més enllà del que s’ha incorporat, però
valoren positivament que l’equip de govern hagin tingut en compte les seves
consideracions.
L’alcalde explica que en aquesta línia que apuntava la regidora, a part dels ajuts
i de la creació de l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor hi ha, lògicament, el suport
que l’ajuntament vol prestar a Goral Centre d’Iniciatives Cardonines, que està
fent una feina extraordinària amb dos objectius clars: 1) incentivar els nens en la
creació de la seva pròpia empresa i a tenir esperit emprenedor, fent assignatures
a les escoles de Cardona per incentivar l’activitat empresarial i 2) l’estudi que té
el suport de l’ajuntament i de molta gent per tal de saber quines inquietuds té la
població jove de Cardona en aquest sentit, i com poden encarar aquestes
inquietuds per crear nova activitat a Cardona. S’està treballant en la bona línia i
aquesta línia d’ajuts adreçats a incentivar l’emprenedoria local també hi ha de
tenir un paper positiu.
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D’altra banda, remarca la disponibilitat demostrada pels grups, que en tot
moment han estat disposats a parlar i fer aportacions a una línia bàsica d’ajuts
per a la promoció econòmica del municipi.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
membres presents dels 13 que formen la Corporació.
Es fa constar que en aquest moment s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Rosa
Ruiz i Pubill.

4.2.- REGIDORIA DE PROTECCIO CIVIL.4.2.1.- Dictamen de la Regidora delegada de Protecció Civil relatiu a
l’aprovació inicial de l’actualització 2013 del Pla de Protecció Civil
del municipi de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que en el Programa d'Implantació i Manteniment dels Plans de Protecció
Civil es preveu que aquests s'han d'actualitzar anualment amb la posada al dia
del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les
funcions que tenen assignades i els titulars de les funcions o en la
reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
Ates el que disposa el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de
protecció civil municipals.
Vista l'Actualització per l'any 2013 del Pla de Protecció Civil del municipi de
Cardona, redactada pel Tècnic municipal de Protecció Civil, en Pere Guitart i
Perera, que conté els següents documents:
-

Manual d’Actuació per INCENDIS FORESTALS
Manual d’Actuació per NEVADES
Manual d’Actuació per INUNDACIONS
Manual d’Actuació per SISMES
Annexos generals
Programa d’implantació i manteniment del Pla.
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Atès que l’article 66.3.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 disposa
que el municipi té competències pròpies en matèria de protecció civil, prevenció
i extinció d’incendis.
Atès el que disposa l’article 52.2.r) de l'esmentat Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
La regidora-delegada de Protecció Civil, previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l'Actualització 2013 del Pla de Protecció Civil
del municipi de Cardona, d’acord amb el procediment establert a la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de
juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals, que conté els següents
documents:
-

Manual d’Actuació per INCENDIS FORESTALS
Manual d’Actuació per NEVADES
Manual d’Actuació per INUNDACIONS
Manual d’Actuació per SISMES
Annexos generals
Programa d’implantació i manteniment del Pla.

Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies,
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte de
presentació de suggeriments i al·legacions. En el cas de que no se’n presentin
s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Trametre l’actualització 2013 del Pla de Protecció Civil del municipi
de Cardona, un cop aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya per a la seva homologació.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Regidora delegada de Protecció Civil per tal que
expliqui el dictamen.
La Sra. Maite Barrera explica que els plans de protecció no són documents
tancats, sinó documents vius que sempre han de recollir els canvis de persones i
de responsabilitats. Cada final d’any s’ha de fer una actualització dels PAM
recollint les persones que hi estan involucrades i si hi ha algun canvi. Enguany
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els canvis que s’han donat, bàsicament, són els nous nomenaments de
coordinador de l’emergència i el seu substitut, quelcom es que es va aprovar en
l’anterior 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
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

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

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, planteja els
següents precs i preguntes:

1.- Es queixa que en els precs i preguntes es fan arribar suggeriments a l’equip
de govern i pel que poden comprovar no es milloren ni es porten a terme les
actuacions. Desconeix si és que no tenen temps per solucionar-les i es planteja si
les hauran de fer arribar per escrit, en tant que no s’evoluciona com caldria. A
nivell d’exemple, esmenta el que es va recollir en la darrera acta que forma part
de la documentació del present Ple: es van parlar dels guals, dels embornals i de
marcar els aparcaments del carrer Graells, i no s’ha fet. Per tant, voldria saber si
són temes que estan en marxa o que no es portaran a terme.
L’alcalde contesta que la neteja dels embornals ja s’està fent, I que el regidor de
Via Pública li confirma que s’ha començat per La Coromina. Pel que fa als
aparcaments del carrer Graells, el problema és que tota la senyalització i pintura
del nucli antic i de Cardona ja es va fer. Per això s’espera a tenir un llistat més
ampli de mancances, on es farà constar aquesta necessitat, per tal d’instar-ne la
contractació. Com que la majoria ja està fet avança que no serà una actuació
imminent. Però hi ha algunes coses que s’han d’acabar d’estudiar, en tant que
s’estan mirant de recuperar alguns aparcaments, i una vegada es tinguin totes
les actuacions clares, s’encarregaran les tasques de pintura en conjunt.
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El Sr. Casas recorda que també hi ha el tema del stop de carrer Pasqual Madoz,
que ja va comentar en un anterior Ple i on fa uns dies hi va haver una topada.
El Sr. Tristany respon que l’endemà mateix del Ple en el qual el Sr. Casas va
plantejar els seus dubtes sobre la conveniència del stop en el punt on està situat
en va parlar amb la Policia Local i li van confirmar de forma rotunda que està
ben posat, i que no resulta convenient posar-lo d’una altra manera.
El Sr. Casas pregunta si això vol dir que aquest stop quedarà darrera del pas de
vianants i el tinent d’alcalde delegat de Governació respon que sí.
2.- Aquesta qüestió ja l’havia plantejat en l’anterior legislatura però l’explicació
que se’ls va donar no els va convèncer i per això la reitera, i és en relació a les
barreres arquitectòniques. Sempre es van queixar que on hi ha un pas de zebra
la cantonada, com a mínim, caldria que es rebaixés per tal de donar accés a la
cadira de rodes. Sempre li havien dit que hi ha uns angles de gir i que es
necessita molt més espai. Ja entenen que potser legalment no dóna el marge,
però consideren que seria molt més avantatjós per a la gent amb dificultats de
mobilitat el tenir la vorera tallada per poder tenir accés. I seria una actuació que
caldria anar promovent.
L’alcalde contesta que el tema de la supressió de les barreres arquitectòniques
és una prioritat per a l’equip de govern. La majoria de vegades no poder
intervenir es déu més a un tema de pressupost que de prioritat. Sap que els
Serveis tècnics de l’ajuntament han realitzar algun informe en aquest sentit, de
manera que es compromet a estudiar-los i a convenir amb la resta de grups
quins són els punts prioritaris on caldria actuar i amb quins mitjans es compten.
3.- El Sr. Casas es queixa de l’estat de les cabines telefòniques. Desconeix si
l’ajuntament hi pot fer alguna cosa, perquè se n’han anat traient i les poques que
hi ha estan malmeses i no funcionen. Molta gent té mòbil i telèfon però també hi
ha gent que no en té i utilitza les cabines i potser no n’hi ha cap en tot el
municipi que funcioni.
La Sra. Barrera contesta que el fet que les cabines estiguin en bon estat no és
competència de l’ajuntament. Però que fa alguns mesos que va arribar
informació a l’ajuntament que es volien treure les cabines que queden a
Cardona i La Coromina i en aquest moment l’ajuntament sí que va actuar, va
protestar i va escriure una carta sol·licitant que no les traguessin, perquè
malauradament tothom no té telèfon o mòbil. Aquest tema es va aturar, de
manera que l’ajuntament pot lluitar perquè no les suprimeixin però amb el
manteniment no hi podem fer res.
El Sr. Casas considera que també seria interessant que funcionessin.
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L’alcalde respon que sí, que haurien de funcionar totes, però que si es detecta
alguna cosa es pot avisar a l’ajuntament, que ho comprovarà i intentarà fer-hi
alguna cosa.
4.- Malauradament a Cardona tenim la població que tenim, i està molt al llindar
dels 5.000 habitants. El seu grup voldria que l’equip de govern fes una valoració
del què suposaria baixar dels 5.000 habitants, a nivell d’equipaments i d’altres
aspectes com per exemple, les subvencions.
L’alcalde contesta que la prioritat de l’equip de govern és que no es produeixi
aquesta situació i no baixi dels 5000 habitants. A nivell legal diu que potser ho
podria contestar millor la secretària.
La secretària especifica que, si ho vol el portaveu socialista, pot fer un informe
jurídic respecte d’aquest tema. Així i tot és un tema que està en discussió i on
sembla que es produiran reformes. De moment cal partir del que s’especifica a
la Llei de Bases de Règim Local, però hi ha notícies que apunten que el govern
central preveu modificar-la per apostar per un nou repartiment de competències
entre l’estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments. D’altra banda, sembla
que a part de la modificació estatal a nivell català hi ha previst fer una reforma
de la Llei de governs locals per blindar part d’aquests canvis. Per tant es
desconeix quin serà l’abast concret d’aquestes reformes, de manera que si
s’elabora un informe caldrà tenir especialment en compte que recollirà la
situació a data actual i que hi poden haver canvis imminents al respecte.
El Sr. Casas diu que la idea seria tenir informació respecte d’aquest tema, encara
que només per arxivar-la i treballar per tal de no arribar a aquesta situació.
5.- El seu grup ha tingut constància de que hi ha hagut alguna problemàtica a la
Minilla i que s’ha produït algun forat i demana si disposen d’informació al
respecte.
L’alcalde contesta que no tenen cap informació en aquest sentit. S’estan fent
obres de manteniment i de canvi de la passarel·la de fusta. També s’han fet
altres canvis com donar servei al Parc Cultural de la Muntanya de Sal durant les
vacances de Nadal. Potser la informació els hagi vingut perquè pel que fa a
l’explotació de la terrera s’està removent el runam de la banda del camí que no
s’havia tancat anteriorment, i ho estan fent en aquests moments. Sí que hi ha
uns forats que fa fet la mateixa empresa explotadora dels runams, ERCROS, per
fer unes comprovacions i per continuar els treballs. Però d’enfonsament no n’hi
ha hagut cap.
Pel Grup Municipal de CIU:
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-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, planteja els
següents precs i preguntes:

1.- Un tema que pot semblar menor però no per això menys important és que
han arribat queixes dels veïns en relació a l’ incivisme dels propietaris de gossos.
Molts carrers i voreres es troben plens d’excrements d’animal, i ja saben que és
difícil, però s’hauria de pensar en portar a terme alguna actuació especial per tal
de fomentar el civisme. Ja saben que hi ha l’ordenança i que és complicat, però
creuen que valdria la pena esmerçar imaginació en aquest sentit.
El Sr. Tristany contesta que és cert el que comenta la portaveu, però a nivell de
l’ajuntament el que s’ha treballat amb el cap de la Policia Local és intentar fer el
seguiment de l’ordenança, tal i com es fa amb la resta d’ordenances en vigor. És
un tema que inclús a nivell intern genera una mica de dificultats a l’hora
d’abordar-lo i el que sempre s’intenta, inclús quan es rep alguna queixa, és
apel·lar a la responsabilitat de tothom. És complicat, perquè si un propietari va
amb el seu gos pel carrer i veu un Policia Local difícilment tindrà un
comportament incívic i en aquella ocasió sí que recollirà els excrements. Però la
Policia Local no és a tot arreu i ha de ser qüestió que el comportament incívic es
doni just en el moment en que ho vegi un policia. Cal intentar, entre tots, fer una
tasca més pedagògica. Hi ha força gent, cada vegada més, que quan veu un
propietari que té un gos i no recull les seves necessitats l’exhorta a que
compleixi la seva responsabilitat. Cal treballar en aquesta línia perquè per molt
que hi hagi un vigilant a cadascun dels carrers, es fa difícil solventar el
problema. És un tema que preocupa a l’equip de govern i hi ha certs barris i
carrers on la situació és especialment manifesta.
El Sr. Estruch puntualitza que quan es va aprovar l’ordenança es va fer una
campanya. I a nivell de comunicació, com ja s’havia fet anteriorment, es van
publicar bans on es remarcava la necessitat de conscienciar a tothom, i on es
recordava la sanció corresponent en cas d’incompliment. Si els grups tenen
alguna proposta en aquest sentit estaran oberta a tenir-la en compte.
La Sra. Farràs explica que no es referia tant a que l’actuació s’hagués de centrar
en un control policial, perquè ha estat regidora de Governació i ja sap que això
no és possible i que la policia no està a tot arreu. Al que es referia és a fer
quelcom semblant al que es va fer per la campanya de la recollida selectiva a
nivell de les escoles, perquè se sap que els nens transmeten molt bé als seus
adults les coses que estan bé o malament. Aquesta va ser una campanya que es
va fer amb molt poc pressupost i d’altra banda es podria aprofitar el percentatge
que retorna l’empresa adjudicatària del servei de neteja per tal de portar a terme
una campanya molt més en positiu, per veure so s’aconsegueix que la gent tingui
un comportament més cívic.
L’Alcalde diu que recullen la seva proposta i que l’estudiaran millor.
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2.- La Sra. Farràs demana si se’ls pot informar de com ha anat durant el 2012 el
projecte de desenvolupament i comerç, perquè cada any s’han anat fent coses i
voldrien saber quines actuacions s’han portat a terme aquest any i si han tingut
temps d’avaluar-les.
El Sr. Estruch respon que s’ha treballat amb la UBIC i es va demanar una
subvenció a la Direcció General de Comerç, que es va atorgar per un import de
6.000 euros. No hi ha una avaluació formal d’aquest tema però si ho desitgen
els faran una valoració econòmica dels diners invertits i les actuacions que s’han
portat a terme.
La Sra. Farràs diu que ho coneixen d’anys anteriors, però que els agradaria tenir
la informació actual, en tant que a vegades hi ha actuacions que no es veuen
externament.
3.- Pregunta si disposen d’informació relativa a la situació de les empreses del
Polígon industrial La Cort, en el sentit de quina activitat econòmica hi ha, en
tant que hi ha empreses que han reduït la seva activitat, i si hi ha naus lliures.
El Sr. Tristany contesta que només hi ha una nau buida. I que pel que respecta a
l’activitat, és una mica variable. Hi ha empreses que estan evolucionant bé i no
només no han disminuït la seva activitat sinó que l’estan incrementant. Hi ha
alguna altra empresa important, que és Compact Habit, que ha passat moments
complicats i ha hagut d’acomiadar força gent. Ara tenen la previsió de tornar a
reactivar l’activitat i estan tornant a contractar alguna de les persones que
havien acomiadat. Las resta d’empreses van mantenint més o menys l’activitat,
tot i que amb les dificultats pròpies del moment.
La Sra. Farràs diu que ells no estan tant preocupat per saber què passaria si
baixés més el número d’habitants de Cardona com per conèixer l’esdevenir del
municipi. I en aquest sentit reitera la disposició del seu grup en els temes que
convinguin i que si l’equip de govern els concreta quins projectes tenen potser hi
podran fer alguna aportació.
L’alcalde respon que l’equip de govern té la intenció de treballar conjuntament
amb els grups els projectes. I que en tenen molts de projectes que ja han
concretat i que coneixen, i que per als que falten per concretar també se’ls
informarà i demanarà la seva implicació.
4.- De cara al futur i com a proposta plantegen, en relació al que es parlava de la
baixa maternal de l’administrativa d’urbanisme, que l’ajuntament podria tenir
en compte de cobrir futures baixes maternals amb la contractació a temps
parcial de treballadors de Cardona que estiguin a l’atur i estiguin capacitats per
fer la feina, enlloc de donar feina a una gestoria externa.
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L’alcalde contesta que estaria d’acord en la seva proposta si no fos perquè
l’ajuntament es regeix per un pla d’ajust que ja coneixen i que inhabilita per la
possible contractació de nou personal, encara que sigui per a la substitució
d’una baixa, i que per això en algun moment s’ha hagut d’optar per
l’externalització del servei.
La portaveu de CiU diu que també hi ha l’opció dels contractes professionals,
que no són laborals, i que poden ajudar a persones que tenen titulació. Una cosa
és contractar una persona en nòmina i l’altra que persones en una situació
precària però amb titulació i formació puguin tenir un contracte professional, de
manera que no calgui externalitzar el servei a una empresa de fora.
El Sr. Estruch puntualitza que la única externalització que s’ha fet ha estat la de
la confecció de les nòmines, i que aquesta ha obeït a criteris tècnics.
En aquest sentit la secretària explica que aquest és un tema complex, perquè el
règim laboral dels funcionaris no és el mateix que els laborals i, per tant, no ens
podem guiar per l’Estatut dels treballadors sinó per la normativa de funció
pública. Aquí el que es pretenia era poder desenvolupar aquests treballs amb
totes les garanties i per això es va demanar l’assessorament de la Diputació de
Barcelona. L’objectiu era que es pogués externalitzar amb una empresa que
dominés la legislació específica a nivell d’administracions, perquè no tothom
que coneix la legislació laboral domina el règim de funcionaris i coneix les seves
especialitats i les darreres modificacions que s’han viscut. Per tant, es va
demanar quines empreses estaven especialitzades en aquest àmbit i, a partir
d’aquí, es va portar a terme la contractació, vetllant perquè hi hagués una
garantia absoluta i que no comportés feina complementària a nivell
administratiu pel fet d’haver de revisar i validar les nòmines. Es va demanar
pressupost a vàries empreses i es va adjudicar a qui va ofertar el preu més baix.

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.

