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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE JULIOL DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 4
de juliol 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
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
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 2 de maig de 2013.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 2 de maig de 2013,
s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 74 al 100 de
2013, 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.
74 al 100 de 2013 dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
compte General del Pressupost municipal de l’exercici 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici de 2012, 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 21 de maig de 2013, 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, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici
de 2012, 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
de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.”
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Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sr. Aida
Molner per a que expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda explica que per part de la Intervenció
s’ha confeccionat el Compte general d’aquest ajuntament corresponent a
l’exercici 2012, que integra el balanç de situació, el compte de resultat econòmic
patrimonial, la liquidació de pressupost, la memòria i tota la documentació
complementària (actes d’arqueig, etc) i annexos.
Abans del dia 1 de juny ha de ser rendit en el si de la Comissió Informativa
Permanent i Especial de Comptes, tal i com s’estableix article 212 RDL 2/2004,
de 5 de març, i tal i com ja es va realitzar.
Un cop fet aquest tràmit cal exposar-lo al públic, junt amb els seus justificants,
durant el termini de 15 dies.
En aquest termini i durant vuit dies més s’admeten les reclamacions i
observacions que puguin formular-se per escrit. Donat que no se’n van
presentar i tal i com es va explicar a la Comissió informativa, es torna a
sotmetre’l al Ple de la Corporació per al seu examen i aprovació.
Posteriorment s’ha d’enviar al Tribunal de Comptes.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals 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 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup municipal del PSC (2).

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2013.
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 2014, 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:
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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 2014.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2013, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
39900
Altres ingressos diversos
Total Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
46100
Diputació de Barcelona subvencions diverses
Total Capítol IV.- Transferències corrents
3r..- Capítol VII.- Transferències de capital
75082
Subvenció Generalitat de Catalunya
Construcció punt de reserva
Total Capítol VII.- Transferències de capital

846.775,00 €
18.618,08 €
865.393,08 €
1.321.436,00 €
7.000,00 €
1.328.436,00 €
0,00 €
26.314,85 €
26.314,85 €

ESTAT DE DESPESES
1r.- Capítol II.- Despeses corrents de béns i serveis
A05 432 22611 Promoció Turística
B02 920 22100 Energia elèctrica Serveis Generals
B04 132 20400 Lloguer vehicle Policia Local
C08 162 21300 Adquisició material escombraries
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis

1.675.370,00 €
7.000,00 €
17.918,07 €
700,01 €
2.000,00 €
1.702.988,08 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
C08 162 46700 Conveni Consell Comarcal del Solsonès
Total Capítol IV.- Transferències corrents

168.304,00 €
-2.000,00 €
166.304,00 €

3r.- Capítol VI. - Inversions reals
E00 134 61902 Infraestructura prevenció incendis
Construcció punt de reserva
E00 155 63100 Urbanització sector Pla de la Salut
E00 432 63210 Adequació espai central antiga Mina Nieves
E00 432 63701 Honoraris contracte Pla Ordenació Urbanística
Total Capítol VI.- Inversions reals

589.659,08 €
31.463,84 €
34.543,27 €
-62.628,62 €
22.936,36 €
615.973,93 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 1/2013, 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.”
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Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner per a que expliqui el dictamen.
La Sra. Molner explica el dictamen dient que correspon a la primera modificació
de crèdit de l’exercici 2013. En el capítol d’ingressos diversos hi ha factures
d’energia elèctrica en tant que FECSA ha retornat el valor d’ingressos indeguts,
per un total de 17.918 euros. Es van regularitzar les factures en concepte del
lloguer del vehicle de la policia local i es van ingressar 700 euros que s’havien
cobrat de més a l’ajuntament. També s’ha recollit la subvenció de la Diputació
de Barcelona destinada a poder realitzar l’aplicació turística que es va explicar al
darrer Patronat de la Fundació Cardona Històrica i per un import de 7.000
euros. Pel que fa al conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per la
recollida de l’orgànica no s’ha augmentat el cànon i s’ha gastat menys del que es
tenia previst, de manera que 2.000 euros d’aquesta partida es consignaran per
tal de fer una campanya de sensibilització per a les escoles en matèria de medi
ambient. També s’ha recollit la subvenció per tal de poder construir un dipòsit
d’aigua per incendis. Aquesta subvenció cobreix l’actuació del dipòsit excepte
l’IVA i per tant es suplementa aquesta partida. D’altra banda els préstecs
vinculats a la partida d’Adequació de l’espai central de l’antiga Mina Nieves, per
un import de 62.628,62 euros, es vinculen a la partida de les obres del Pla de la
Salut, per cobrir els extres que es van haver d’assumir per la reparació d’un tram
de claveguera que va sorgir d’urgència, i també a la partida del POUM, en tant
que caldrà polir els documents que l’integren a nivell tècnic.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs portaveu del Grup Municipal de CIU diu que és una llàstima
que no sigui una modificació de crèdit pel fet d’haver obtingut més subvencions.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup municipal del PSC (2).

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’autorització de les
tarifes presentades per la Escola Municipal de Música Musicant, a
aplicar durant el curs 2013-2014.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d'agost de 2001,
va adjudicar la gestió indirecta del Servei d'Escola Municipal de Música,
mitjançant concert, a l’Associació MUSICANT.
Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que
regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a les
tarifes per a la prestació del servei.
Atès que l'Escola Municipal de Música MUSICANT, ha presentat la proposta de
preus pel curs 2013-2014.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
AUTORITZAR les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música
MUSICANT, a aplicar durant el curs 2013-2014, d'acord amb la clàusula 9 del
Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic
Municipal d'Escola de Música, que es relacionen a continuació:
Matrícula

Concepte

Tarifa
45,00 €

Matrícula reduïda (alumnes ja matriculats)

30,00 €

Sensibilització, de 3 a 5 anys, una sessió setmanal

22,40 €

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

25,09 €

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

39,20 €

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

41,92 €

Llenguatge musical adults, una sessió setmanal ( 1 hora)

23,56 €

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

29,84 €
41,98 €
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Fer classes d’instruments sol:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal

35,35 €
47,14 €

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

13,96 €

Conjunt instrumental, una sessió setmanal (3/4 d’hora)

7,42 €

Assistència només a cant coral, una sessió setmanal

14,59 €

Guitarra rítmica, una sessió setmanal

27,27 €

Combo

22,39 €

Orquestrina

7,42 €

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

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació, Sra. M.
Elena Xixons i Clotet per a que expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Educació explica un juliol més el que es planteja
és planteja aprovar les quotes de l’escola de música per al proper curs 20132014. Aquest any, a diferència de l’anterior en que es va aprovar un augment
més significatiu, d’un 10%, tan sols es proposa un augment del 3%, mentre que
el preu de la matrícula i la matrícula reduïda quedarien al mateix preu. També
posa de manifest la preocupació pel fet que encara no s’ha rebut la subvenció del
curs 2010-2011. Pel curs 2011-2012 es va comunicar que es reduiria la subvenció
de la Generalitat un 23% però encara no s’ha rebut, i pel curs 2012-2013 encara
no es tenen notícies concretes de quan es cobrarà i quina és la quantitat
assignada. Tot i això, Musicant intenta apujar el mínim les quotes.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs portaveu del Grup Municipal de CIU diu que tal i com va
comentar l’any passat en el ple en que es van aprovar les quotes de l’escola de
música el que cal assegurar és que es tingui la sensibilitat que si un nen/a té
il·lusió i talent per la música i no pot matricular-se per no poder pagar, en tant
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que ja es una quota important per moltes famílies, es pugui trobar la manera
que no hi hagi de renunciar i pugui gaudir de l’aprenentatge de música.
La Sra. Xixons diu que això es té en compte i que el contacte entre l’ajuntament i
l’associació Musicant és constant, així com amb la direcció del centre, de
manera que sempre que hi ha algun tema es comenta.
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 dues abstencions
del Grup municipal del PSC.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació inicial
del Reglament municipal d’ús del Centre Cívic- Casal de Joves de
Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona ha dut a terme la rehabilitació de l’antic Casal de la
Gent Gran de Cardona per convertir-ho en l’actual Centre Cívic - Casal de Joves,
mitjançant ajuts del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Cardona.
Atesa la necessitat actual de l’Ajuntament de Cardona d’establir un Reglament
municipal d’ús dels espais que formen el Centre Cívic - Casal de Joves de
Cardona, per regular la utilització d’aquest per part de grups de persones,
entitats i col·lectius del municipi.
De conformitat amb 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 del Centre CívicCasal de Joves de Cardona, 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,
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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.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Regidora delegada de Participació Ciutadana i
Entitats, Sra. Maite Barrera per a que expliqui el dictamen.
La Sra. Barrera diu que és el reglament que han treballat tots gràcies al procés
participatiu dirigit per l’empresa INDIC i de la subvenció que es va aconseguir
de la Diputació de Barcelona. El reglament planteja com cal utilitzar el Centre
Cívic, les responsabilitats, els horaris, etc., és a dir, tot el sistema de
funcionament de l’equipament. Vol agrair la participació de tots els grups en el
procés participatiu des del primer moment, perquè s’ha obtingut un document
treballat entre tots i era necessari la implicació de tots els grups municipals per
assegurar una bona gestió del Centre Cívic. Posteriorment es va treballar amb
les entitats, que també van aportar les seves idees i això es va reflectir en una
proposta conjunta que es va debatre posteriorment amb als grups polítics abans
de la seva presentació i retorn a les entitats, que no van presentar cap objecció al
reglament. Per tant, l’equip de govern creu que és un reglament que recull el
sistema de funcionament de l’equipament i que serà d’utilitat per tal de guiar-ne
l’ús. L’obertura del Centre cívic es farà el mes de setembre i llavors s’hi
traslladaran Serveis Socials i també s’obrirà l’ascensor. Actualment ja hi ha
entitats que utilitzen el Centre Cívic sota petició a l’ajuntament i si hi ha
disponibilitat, l’espai es pot utilitzar plenament.
L’Alcalde agraeix la feina feta per la regidora d’entitats en aquest procés, que no
ha estat fàcil donada la situació econòmica actual, que no permet que el
funcionament del Centre Cívic es pugui fer de la manera que l’equip de govern
desitjaria. Ha sigut difícil definir un reglament, un full de ruta, perquè la
situació actual no és la mateixa de la que es partia quan es va crear
l’equipament, de manera que l’esforç ha estat doble. A part, l’ajuntament
analitzarà si cal fer modificacions al reglament durant la seva aplicació, en
funció de l’experiència pràctica que es vagi recollint, en tant que no es tracta
d’una normativa tancada.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista fa la reflexió en el
sentit que ara que ja es disposa del reglament caldria que des de l’ajuntament es
donés un impuls a aquest equipament, per tal de poder-lo explotar al màxim.
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Quan es defineixin els preus de la seva utilització, en la corresponent ordenança
fiscal, caldrà que es tingui aquest objectiu en compte. El seu grup ha participat
en el procés i està conforme amb el reglament.
La Sra. Cloti Farràs portaveu del Grup Municipal de CIU diu que en el seu cas
se’ls va dir de fer aportacions i el seu grup ja va comentar que consideraven que
aquestes aportacions havien de venir, sobretot, de la societat civil, de les entitats
que han de fer ús de l’equipament. El resultat és un reglament que ha sortit de la
participació ciutadana, però pel que els ha arribat hi va haver poca gent que
assistís als actes de participació convocats. És un reglament que permet l’ús per
entitats però el seu grup no hi acaba de veure l’ús de centre cívic i casal de joves.
La Sra. Barrera contesta que pel que fa a la baixa participació, suposa que es
refereix a la segona sessió realitzada, la de retorn del document resultant,
perquè és on no hi va haver la concurrència de tantes entitats. De totes maneres,
el reglament el document amb la proposta de reglament es va fer arribar a cada
una de les entitats per correu electrònic, i cap d’elles hi va realitzar cap objecció.
El dia de la reunió amb les entitats, quan ja es comptava amb el document de
resultat, l’actitud de la gent va ser molt positiva, i no hi va haver cap incidència a
recollir, sinó que tota la valoració va ser molt bona. I pel que fa al funcionament
com a casal de joves, l’equip de govern entén que és complicat activar-lo, perquè
caldria comptar amb la figura del dinamitzador o si més no d’un ordenança
encarregat de l’equipament i que això si que podria suposar una veritable
promoció d’activitats per a joves i que es generessin nous projectes. De totes
maneres, en l’entitat gestora hi haurà la participació de les entitats i també de
les representatives dels joves, així com les regidories de participació i joventut i
la tècnica de l’ajuntament, amb l’objectiu que surtin propostes i col·laboracions
entre les diferents entitats. La idea és intentar fer noves activitats i crear
sinèrgies entre les entitats.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup municipal del PSC (2) i 5 en contra del
Grup Municipal de CIU.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de la
modificació de l’apartat 03 Secció 2 del projecte inicial del
nomenclàtor aprovat en data 13 de gener de 2011, a l’objecte de
donar compliment als articles 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85 del
Règim electoral General.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

11

“Atès el requeriment realitzat per l’Oficina del Cens Electoral, en data 15 de
febrer de 2013, en relació a la revisió del seccionat corresponent al municipi de
Cardona, realitzat en data 1 de gener de 2013, en el qual s’ha detectat que el
districte 03 secció 001 està format per 464 electors.
D’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85
de Règim Electoral General, les circumscripcions es troben dividides en seccions
electorals, i cada secció ha d’incloure un màxim de dos mil electors i un mínim
de cinc-cents.
Atès que el Districte 3 Secció 1 no compleix amb el número mínim d’electors.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de l’apartat 03 Secció 2 del projecte inicial
del nomenclàtor aprovat en data 13 de gener de 2011, a l’objecte de donar
compliment als articles 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85 del Regim electoral
General , en la que s’estableix per cada secció un màxim de dos mil electors i un
mínim de 500 electors i per tal que en un futur pròxim, no s’incompleixen
aquests paràmetres. Es fusiona la Secció 1 del Districte 2 amb la Secció 1 del
Districte 3 i es divideix la nova Secció 1 del Districte 2, amb la Subsecció 1
formada pels Barris de Bergús, Barri de Coma i Barri de Tresserres i Barri de
Segalers i amb la Subsecció 2 formada pel nucli urbà de la Coromina i el Barri de
la Coromina, denominat antigament Foranies, quedant sense efecte la Secció 1
del Districte 3 del projecte inicial aprovat en data 13/01/2013, quedant el
seccionat de la següent manera:
ESP
Entitat
Singular
de
Població
Cardona

La
Coromina
TOTAL

NP
Nucli de
Població

Àmbit

Districte

Secci
ó

Delimitació Sòl
urbà

Sector 1

1

Sector 2
Sector 3

Disseminats

Delimitació Sòl
urbà i Barri de
la Coromina

Subsecció

Electors
parcials

Total
electors

1

854

854

1
1

2
3

1.386
806
TOTAL

1.386
806
3.046

Barri de Bergús
Barri de Coma
Barri de
Tresserres
Barri de
Segalers

2
2
2

1
1
1

01
01
01

31
197
39

2

1

01

301

Delimitació Sòl
urbà i Barri de
la Coromina

2

1

02

467
TOTAL

568
467
1.035
4.081
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Segon.- Comunicar a l’Oficina del Cens Electoral els canvis pertinents en el
seccionat: la fusió de la secció 1 districte 2 amb la secció 1 del districte 3,
quedant com a Districte 2 Secció 1 i la divisió de la nova secció resultant en dos
subseccions la 1 i la 2, i assignar a cada subsecció una mesa geogràfica amb el
seu corresponent local electoral:
Districte 2 Secció 1
Subsecció 1 Mesa A formada pels barris de Bergús, Coma, Tresserres i
Segalers (ubicada al Pavelló Poliesportiu)
• Subsecció 2 Mesa B La Coromina i Barri La Coromina (ubicada al Casal
de la Gent Gran de la Coromina).
•

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona
Quart.- Notificar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, per al seu
coneixement i actualització de dades del carrerer i Cens Electoral.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Regidora delegada de La Coromina, Sra. Maite
Barrera per a que expliqui el dictamen.
La Sra. Barrera explica el dictamen dient que la mesa electoral de La Coromina,
si es continués considerant La Coromina com a districte número 3, com ha estat
fins ara, no hi podria ser i per tant ens quedaríem sense poder anar a votar a La
Coromina. La manera que s’ha trobat oportuna per tal d’evitar-ho és fer aquesta
distribució, sumant els districtes 2 i 3 en un únic districte. Amb això, pel
número d’electors, es compleix la normativa.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que creu que per
a la gent de La Coromina seria molt més complicat i molt més incòmode anar a
votar a Cardona. Aquesta nova distribució és legal i per tant el seu grup hi
votarà a favor.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.
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3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu la ratificació dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de
2013, d’adhesió al conveni de col·laboració subscrit el 27 de febrer de
2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu,
telefonia mòbil i tràfic de dades.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes
de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a aquests
efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions
amb els principals operadors del mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el
14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar
l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada
dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant
tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de
Contractació (PECAP) que és un portal d'internet que permet el
desenvolupament del procés contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual és
condició necessària per fer ús de la contractació centralitzada promoguda per
LOCALRET, excepte en el cas que l'ens interessat sigui membre del dit Consorci.
IV. Vist l'interès de l’ajuntament de Cardona d’adherir-se al citat conveni i que
aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa anual
estimada de 47.089,69 €
V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de
juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(endavant, ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
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sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així
mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic
reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada.
En data 30 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local va acordar:
“PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Cardona al conveni de col·laboració
subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu,
telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el
compromís de compliment de les obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades
per aquest ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils
següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’ajuntament de Cardona,
puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de
facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució del procediment de contractació centralitzada dels serveis de
telecomunicacions.
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest ajuntament té previst destinar
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme
LOCALRET serà d’un import anual de
16.656,50 € IVA inclòs corresponents al LOT 1, SERVEIS DE COMUNICACIONS DE
VEU EN UBICACIÓ FIXA
6.877,37 € IVA inclòs corresponents al LOT 2
MÒBILS DE VEU I DE DADES

SERVEIS DE COMUNICACIONS

23.555,82 € IVA inclòs corresponents al LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A
INTERNET
QUART.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu,
telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest ajuntament, i assumir el compromís de
realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els
exercicis 2014 i 2015.
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CINQUÈ.- Facultar àmpliament i expressa al Sr. Ferran Estruch Torrents, AlcaldePresident, perquè en representació de l’ajuntament de l’Ajuntament de Cardona per a la
realització de quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a
l'execució dels presents acords.
SISÈ.- Ratificar el present acord el proper Ple municipal que es celebri.”

Donat que cal la ratificació d’aquests acords pel Ple municipal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:
Ratificar els acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de
2013, següents:
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Cardona al conveni de
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual
s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les
obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran
acceptades per aquest ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30
dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la
Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de
l’ajuntament de Cardona, puguin obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest
ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a
la consulta telemàtica de la dita informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació centralitzada dels
serveis de telecomunicacions.
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni
referit en l’acord primer.
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Tercer.- Establir que la despesa màxima que aquest ajuntament té previst
destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que
dugui a terme LOCALRET serà d’un import anual de
16.656,50 € IVA inclòs corresponents al LOT
COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA

1,

SERVEIS

DE

6.877,37 € IVA inclòs corresponents al LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS
MÒBILS DE VEU I DE DADES
23.555,82 € IVA inclòs corresponents al LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS
A INTERNET
Quart.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix
crèdit disponible suficient per a la contractació dels serveis de
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest ajuntament,
i assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a
la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015.
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressa al Sr. Ferran Estruch Torrents,
Alcalde-President, perquè en representació de l’ajuntament de l’Ajuntament de
Cardona per a la realització de quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions
siguin necessàries per a l'execució dels presents acords.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner per a que expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda comenta que l’Ajuntament de Cardona
s’adhereix al conveni de col·laboració promogut pel Consorci Localret i la
Diputació de Barcelona per poder contractar de forma agregada els serveis de
telefonia i comunicació. Cal dir que és una iniciativa que ja s’havia promogut fa
uns anys, però l’Ajuntament de Cardona no s’hi va adherir. En concret i pel que
fa a la comarca del Bages en l’anterior ocasió s’hi van sumar nou municipis, que
van aconseguir un estalvi d’ aproximadament un 20%, i aquesta vegada que s’ha
donat més informació del conveni s’hi ha acollit una trentena de municipis de la
comarca. Un cop surti l’empresa que guanyi l’adjudicació es concretaran les
tarifes exactes del servei. Quan es va aprovar el pressupost ja es va dir que
s’adoptarien totes les mesures d’estalvi possibles, sobretot pel que respecta a
subministraments.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé per fer un
parell d’incisos. En el primer punt de l’acord es parla d’un annex 1 i els grups no
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en tenen còpia, de manera que agrairia que els la fessin arribar. I en segon lloc
que el seu grup sempre ha estat sensible a treballar per rebaixar la despesa en
concepte de telefonia i espera que amb aquesta mesura es contribueixi a
disminuir aquesta despesa. Els agradaria conèixer les dades a veure com
evoluciona i consideren que és una mesura interessant i que hi votaran a favor.
La Sra. Cloti Farràs portaveu del Grup Municipal de CIU diu que espera que
sigui una mesura que suposi aconseguir un bon estalvi per l’ajuntament.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup municipal del PSC (2) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU.

3.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a traslladar el Ple
Ordinari del dia 5 de setembre de 2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“D’acord amb el Cartipàs Municipal, el proper Ple Ordinari, pertoca celebrar-lo
el dia 5 de setembre de 2013.
Donat que el dia 5 de setembre de 2013, comencen els actes de la Festa Major de
Cardona, i més concretament, aquest dia coincideix amb l’acte de celebració del
pregó institucional a càrrec del Sr. Jaume Ciurana, Tinent d’alcalde de Cultura
de l’Ajuntament de Barcelona, és aconsellable traslladar la celebració del Ple
ordinari del dia 5 de setembre al dia 3 de setembre de 2013.
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 5 de setembre de 2013, al dimarts, dia 3 de
setembre de 2013.”
Intervencions:
L’alcalde explica que es proposa un canvi de data del Ple per tal de que no
coincideixi amb el pregó de Festa Major . Després de parlar-ho amb els grups es
va variar la proposta inicial, que era fer-lo més tard, en tant que no semblava
correcte, i es plantejar celebrar-lo el dia 3 de setembre.
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que el seu grup, si
no s’hagués modificat la data del Ple proposada inicialment, hi hauria votat en
contra. Creuen que hi ha hagut una mala planificació perquè tots els regidors
coneixen quins són els dies de Festa Major, però com que l’equip de govern ha
acceptat la proposta que va fer el seu grup d’avançar el Ple uns dies no hi
votaran en contra.
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 dues abstencions
del Grup municipal del PSC.

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 7 i 15 del mes de setembre de 2013 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 i
l’article 3 del Reglament de desenvolupament d’aquesta llei, aprovat pel Decret
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156/2013, 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 dels següents
ACORDS:
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, i
l’article 3 del Reglament de desenvolupament de la llei, aprovat pel Decret
156/2013, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major
de la Vila 2013, el Corre de Bou, durant els dies següents:
Dia 7 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 20,00 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 8 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dia 9 de setembre, dilluns.
A les 8,00 h.
Tancada de Braus
A les 17,30 h.
Corre de Bou tradicional
Dies 12, 13 i 14 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h.
Vaquetes (Corre de Bou popular)
Dia 15 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h.
Corre de Bou benèfic
Segon.- Aprovar el programa d’actes del Corre Bou 2013, tal i com disposa
l’article 5 de l’esmentada Llei 34/2010, de l’1 d’octubre i l’article 3 del
Reglament de desenvolupament d’aquesta llei.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula al Tinent d’Alcalde delegat de Governació, Sr. Josep
Tristany per a que expliqui el dictamen.
El Sr. Tristany concreta que es tracta de fer la petició a la Delegació Territorial
del Govern dels permisos per la realització de tots els actes del Corre Bou.
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Aquest any es tornen a demanar els mateixos actes que es van realitzar l’any
passat donada la bona valoració que va tenir la segona tancada en dilluns.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.L’Alcalde diu que hi ha un assumpte sobrevingut i que caldria incloure’l en els
punts de l’ordre del dia del ple, que és la Moció presentada pels grups
municipals d’ERC i CIU, relativa a l’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.
En primer lloc cal procedir a votar la procedència del seu debat, en compliment
de l’article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals.
La Presidència sotmet a votació, la procedència d’incorporar a l’ordre del dia
Moció presentada pels grups municipals d’ERC i CIU, relativa a l’adhesió al
Pacte Nacional pel dret a decidir, que s’aprova per unanimitat per 11 vots a favor
del grup municipal d’ERC (6) i del grup municipal de CIU (5) i dos vots en
contra del grup municipal del PSC.
A continuació dóna la paraula a la secretària per llegir la moció:
“MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS
D’ERC I CiU DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA RELATIVA A
L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic
de Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves
institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota
el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de
Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur
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col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir
del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir,
va manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i
institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic,
transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i
diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia:
donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució
hi han assistit representants de les institucions més representatives del país, del
món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de
les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició
final.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC i CiU proposen al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la
plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que
es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del
municipi.”
Intervencions:
L’alcalde diu que l’equip de govern considera que és una moció que cal aprovar
pel consistori donat el moment transcendental que estem vivint i on voldrien
que hi hagués unanimitat de tots els regidors perquè, malgrat que s’ha presentat
tard, és sincera i respon a allò que busquen tots els partits de tradició
democràtica, en tant que diu que damunt de tot hi ha la democràcia i que la gent
pugui decidir què vol per desencallar la situació del país. I per tant que el país
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pugui decidir amb independència de quina sigui la seva posició final. Uns poden
estar d’acord amb la independència i els altres no, però l’important és que els
ciutadans siguin consultats amb una pregunta clara i que plantegi si la gent
aposta per un nou estat català. S’ha fet un acord transversal que inclou una
àmplia representació d’entitats com la UGT, CCOO, la PIME, les comunitats
islàmiques, etc. Per tant les institucions del país hi són i han de ser a debatre
què cal fer i la manera de poder trobar una sortida a la situació. Per damunt de
la opció del grup d’ERC, que és clara a favor de la independència, la democràcia
es poder-se expressar i poder decidir, que és el que defensa aquesta moció.
L’alcalde dóna la paraula al grup de CiU, perquè presenten conjuntament la
moció. La seva portaveu, Sra. Cloti Farràs, diu que reflexa un debat que està viu,
al carrer, i creu que tots tenen els arguments més que debatuts d’anteriors plens
i, per tant, que no els reiterarà un cop més.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que la postura del
seu grup ja és coneguda. I que li sap greu que se l’hagi tractat de poc demòcrata i
que s’afirmi que el PSC és un partit poc demòcrata. Hi ha moltes mocions que
caldria plantejar sobre temes més importants com els relatius a les retallades en
educació, sanitat, serveis socials, etc. Sí que és un tema que està al carrer i
tothom té dret a decidir, però el seu grup creu que ha de ser dins d’un marc
legal, i això els diferencia de la resta. Defensen una reforma constitucional
federal acordada i dins d’un marc legal, basada en principis d’unió i llibertat,
que reconegui Catalunya i que resolgui les nostres urgents necessitats de
finançament, també del món local. Per això insta el govern català a encetar amb
urgència el diàleg amb el govern de l’estat per tal de possibilitar la celebració
d’una consulta legal i acordada perquè la ciutadania catalana pugui decidir
sobre el seu futur i el nou marc que ha de determinar les relacions CatalunyaEspanya.
L’alcalde vol afegir que si el portaveu socialista ha entès que deia que era poc
demòcrata no era la seva intenció. El que ha dit és que cal plantejar una consulta
en la que es doni la veu al poble i que tots els partits de tradició democràtica
haurien de ser en aquest procés. No dubta en cap moment de la seva tradició
democràtica i la del grup socialista, i per això mateix el sorprèn que el PSC, que
neix de la unificació de partits catalanistes, no estigui en aquest pacte.
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 dues abstencions
del Grup municipal del PSC.
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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) Un primer tema és quina valoració fa l’equip de govern de la Fira
Medieval. Des del seu grup municipal la qualifiquen de descafeïnada.
Pensen que una fira ha de ser la imatge que ha de donar el poble de cara a
l’exterior i no creu que aquesta imatge fos la correcta. Ja sap que el
pressupost ha anat a la baixa, però tot i això el seu grup va un pas més
enllà i creu que s’hauria de valorar i ser capaços de buscar una altra
orientació. De fires medievals en fan a molts pobles on, a més, està millor
pressupostada. També volen destacar, i en aquest punt sense cap crítica,
el paper de les entitats i el seu treball en la fira, perquè és molt d’agrair
tot l’esforç que han fet. Per això consideren que cal saber encarar la fira i
donar una altra imatge de cara a l’exterior.
El tinent d’alcalde delegat de Promoció Econòmica diu que li exposarà la
valoració de la Comissió organitzadora de la fira que, com saben, està
integrada per diferents entitats i associacions del municipi, a part dels
grups polítics. En aquest sentit comenta que aquest darrer any han trobat
a faltar la representació del grup del PSC i creu que és important debatre
com enfocar la fira en el si d’aquesta comissió. Com ha dit el Sr. Casas
l’any passat ja van fer una valoració a la baixa de la fira medieval i aquest
any, entre altres coses, el temps ens va acompanyar i això va fer que hi
hagués molta gent. Però per això no seria just qualificar la fira d’un èxit.
Es va reduir en format i va ser una fira d’un sol dia i això, per si sol, ja va
generar problemes en els visitants, i tal i com es va debatre en la
comissió. I la valoració que se’n va acabar fent és que va ser fluixa però
també hem de tenir en compte que durant uns quants anys s’ha pogut
gaudir d’una fira medieval molt interessant, és cert, però dotada amb un
pressupost molt més elevat que en aquests moments l’equip de govern,
en elaborar els pressupostos, va considerar que no era en absolut ètic de
mantenir. En els temps actuals no es poden destinar 85.000 euros a la
fira medieval. Aquest any el pressupost ha estat de 24.000 euros i amb
aquests diners el resultat final ha estat el quin ha estat, amb la gran sort
que hi ha entitats del poble que any darrera any s’hi impliquen d’una
manera molt important. Com a regidor li agrada que es faci aquesta
reflexió perquè la seva proposta és que abans d’acabar l’estiu, els
representants dels tres grups es puguin asseure i repensar la fira
medieval. Sí que és veritat que de fires medievals n’hi ha a molts llocs i
que hi ha municipis que hi destinen molts diners i que hi ha llocs, com
per exemple, Bagà, que la fira la fa el poble i aquí això encara no ha
arribat. Aquí durant molts anys hem estat fent una fira a base de diners,
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amb el resultat que la fira ha anat en consonància amb el pressupost que
s’hi ha pogut dedicar. Considera oportú, per tant, repensar la fira i
convocaran els grups per decidir si es continua amb el seu format actual o
es varia.
El Sr. Casas diu que ella l’ha qualificada de descafeïnada i el tinent
d’alcalde de fluixa, que si fa no fa és el mateix. I demana als companys de
CiU si volen afegir alguna altra cosa.
La Sra. Farràs diu que hi afegiria que tots els municipis tenen
esdeveniments importants, la seva festa major i la seva fira principal. En
aquest cas a Cardona la fira més rellevant és de juny. La festa major és la
festa més important i diria que la fira de juny, i en parla amb aquests
termes perquè pensa que es pot enfocar de moltes maneres, és
l’esdeveniment més important de promoció econòmica del municipi. Ho
diu perquè no cal que es faci el debat en aquest moment, però sí que és
veritat que quan es parla del pressupost que s’hi dedica s’ha de fer una
reflexió profunda en el sentit que no consideren que aquesta fira sigui
una festa, sinó un esdeveniment de promoció econòmica. Per tant cal
veure com s’encara entre tots i està clar que s’hi ha de fer alguna cosa
perquè la fira dels dos darrers anys no sembla un certamen de projecció
econòmica de Cardona com correspon a la vila de Cardona.
2) Vol comentar un segon tema sense cap voluntat de furgar en la ferida del
darrer Ple, però encara continua en dubte que l’equip de govern hagi
entès la proposta que li va fer el seu grup. La veritat és que considera que
no ho van entendre, perquè només ha notat el canvi en l’assistència a les
juntes de govern local, però no en que sigui possible la participació en
temes importants, i demana si l’equip de govern ho té present.
L’alcalde contesta que no només ho tenen present, sinó que també ho han
aplicat. Quan van definir la seva proposta, consensuada amb els grups, hi
havia els següents punts 1) la taula de dinamització econòmica, de la
qual la setmana que ve se’n farà la segona reunió per definir els objectius
estratègics; 2) la participació a les Juntes de govern local, a les quals el
grup socialista ha començat a assistir aquesta setmana; 3) tres
comissions: una pel POUM, que ja s’ha iniciat; una relativa a Cardona
Integral, i el compromís de l’equip de govern es convocat una reunió
abans d’acabar el mes de juliol, i una tercera comissió relativa a la
Fundació Cardona Històrica i el turisme. En aquest sentit, es va exposar
l’estudi de viabilitat de la fundació, que era un compromís que l’equip de
govern va adquirir i el següent pas com es va plantejar és discutir la
proposta que farà l’equip de govern després de l’anàlisi de l’estudi.
Considera que s’han complert tots els compromisos i que a més s’ha fet
d’acord amb el calendari establert.
I si es refereix a la diferència que plantejava en l’anterior ple entre la
informació i la participació, considera que el que proposen és una
veritable participació. Els temes estratègics els construeixen entre tots i
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els temes del dia a dia són propis de l’equip de govern, però se’ls dóna
totes les facilitats de participar-hi, com no havia passat mai a
l’ajuntament. Entén que encara vulguin més debat, però la veritat és que
no es poden estar debatent sempre tots els temes de forma indefinida, i si
els grups pensen que es pot millorar la participació d’alguna manera,
només falta que ho diguin i estan disposats a tenir-ho en compte i
millorar allò que encara no fa un mes van acordar.
El Sr. Casas diu que li fa l’incís sobretot en el tema del famós projecte
“Cardona Integral”. Han passat dos mesos i tenen el mateix nivell
d’informació. I en el tema del POUM van fer una reunió però no ha pogut
participar activament podent plantejar coses. Per tant, veu que no
avancen.
El Sr. Estruch diu que li agrairia que li definís que vol dir participar,
perquè potser no ho ha entès bé o no ho entenen igual.
El portaveu socialista ho diu perquè sembla que el projecte “Cardona
Integral” el mantinguin en secret. I sap, per exemple, que es reuneix
abans amb la Junta del futbol que no pas amb els grups municipals.
L’alcalde contesta que no és veritat i que sí que tindrà una reunió amb el
Club de Futbol de Cardona, com ha mantingut reunions amb totes les
entitats del municipi. Del tema “Cardona Integral” en poden parlar quan
vulgui i, com ha dit en múltiples ocasions, és un projecte estratègic per
Cardona, d’un volum que va molt més enllà de la reivindicació i la
promesa electoral que era fer un camp de futbol. Tots els regidors en són
conscients i saben que sense finançament privat no es pot fer un camp de
futbol a Cardona. I en això està treballant l’equip de govern. S’ha tingut la
gran sort de poder articular un projecte conjunt amb la Fundació She per
tal de convertir Cardona en un model de salut, de futur, on hi hagi una
veritable transformació de les instal·lacions esportives. Com els va dir en
la darrera reunió, hi ha una fase que inclou el camp de futbol, un possible
aparcament aprofitant l’estabilització del terreny, unes rutes naturals i
una sèrie d’esdeveniments de promoció econòmica i esportiva de
Cardona, per portar gent al municipi i fomentar la projecció de la nostra
vila. És una primera fase que s’està definint i s’estan buscant els recursos
necessaris per poder-la portar a terme. Quan es sàpiga que aquesta fase
es por fer perquè hi ha recursos i algú té ganes d’invertir, se’n parlarà
amb molt més detall. Els grans projectes o els projectes on no només
intervé el municipi o el govern i que tenen una repercussió molt més
enllà no es poden presentar d’una forma precipitada en el sentit
d’escampar una informació de la qual no se’n disposa la concreció. No els
pot dir que es farà el projecte si encara no es disposa dels diners
necessaris per portar-ho a terme. Estem en una oportunitat històrica de
la qual els donarà la màxima informació quan en disposi.
I pel que fa a la reunió amb el Club de Futbol de Cardona l’any passat ja
hi va mantenir una trobada en aquest mateix període i van quedar que la
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propera la portarien a terme l’estiu següent. Lògicament, ells tenen una
gran preocupació amb el camp de futbol, que és una prioritat, però cal
encabir-ho en un projecte estratègic que permeti abordar aquest
equipament. I per discutir-ho, a part de les reunions que es faran, hi ha el
tema de la taula estratègica, perquè també hi diguin la seva la resta
d’agents, en un veritable procés de participació ciutadana, i definint amb
més amplitud de mires el futur de Cardona. Considera que la funció del
govern és treballar i que quan hi hagin les coses més clares, es podran
discutir per veure si s’encaren d’una manera o d’una altra.
El Sr. Casas diu que per acabar aquest debat només vol dir que estem
parlant de “Cardona Integral” i que ell no se sent integrat en aquest
projecte.
L’alcalde diu que no pateixi, que creu que sí que hi està integrat, com no
pot ser d’una altra manera en tant que es tracta d’un projecte de
transformació del municipi. Hi ha moltes coses que s’hauran de fer entre
tots i que cal que tingui la confiança que quan es tinguin les coses més
clares les hi podran explicar, amb el projecte sobre la taula. Com ha dit
repetidament ja saben que “Cardona Integral” és un projecte que vol fer
del municipi un referent de municipi saludable que es pugui exportar a
d’altres ciutats del món. Per això és necessari implicar tots els ciutadans
en tots els nivells, sobretot amb l’objectiu d’aconseguir un model urbà
sostenible per la nostra comunitat, que sigui exportable al món. Cardona
esdevindrà un model de futur i també permetrà solventar el que tots
coincidim que és una prioritat i que és la remodelació de les instal·lacions
esportives. Ara el govern compta amb 300.000 euros per fer-ho possible
atorgats per la Diputació de Barcelona i per tal de fer el camp de futbol,
però amb aquests diners no n’hi ha prou. I no s’han destinat tots els
diners de la Diputació al camp de futbol, perquè també es vol fer el carrer
Hospital. La transformació esportiva de Cardona no es pot abordar amb
300.000 euros, com tampoc seria possible en altres municipis. L’equip
de govern està fent tots els esforços per integrar una fundació en aquest
projecte de salut i considera que és una oportunitat única que dins la
discreció i la confiança cal saber aprofitar.
3) La següent qüestió també està relacionada amb el camp de futbol i la
promoció econòmica. Fent una mica de memòria, el segon cap de
setmana de maig, coincidint amb la visita del Sr. Oriol Junqueras, el
dissabte va fer un dia de sol però el divendres va ploure molt. Resulta que
aquell dissabte va haver-hi un torneig de futbol del pre-benjamí, i venien
deu equips. Estem parlant, per tant, de cent nens, que solen venir
acompanyats de pares i germans, per tant d’unes quatre-centes persones.
Tota aquesta gent es va esfumar. El cap de setmana següent, el 8 de juny,
hi va tornar a haver un altre torneig, en aquest cas aleví, i les
circumstàncies van ser les mateixes: el dissabte va fer un dia meravellós
però el divendres va ploure. I va succeir el mateix, perquè el camp de
futbol estava impracticable. Totes aquestes persones que van venir, i que
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potencialment haurien servit per reactivar la dèbil economia i el comerç
de Cardona, es van deixar perdre. En dos caps de setmana s’han deixat
escapar vuit-centes persones potencials i, a part, es va oferir una pèssima
imatge del municipi. Costa molt portar gent i un cop la tenim aquí i som
capaços d’organitzar tornejos, sap greu perdre-la pel mal estat de les
instal·lacions. És evident que no es pot controlar el temps però cal fer
alguna cosa com més ràpid millor per tenir unes instal·lacions dignes.
L’alcalde contesta que sabia que havia passat en una ocasió, però que com
sap perfectament el portaveu del PSC no és l’ajuntament qui decideix si
es juga o no a futbol, sinó el CF Cardona, que és qui organitza els
tornejos. L’equip de govern, com tothom ja sap, està fent tot el possible
per tenir les instal·lacions esportives el més dignes possibles. Pot ser que
algun dia per inclemències del temps les instal·lacions no estiguin
practicables, i per tant, la situació no fos la millor per jugar, però
l’ajuntament no hi pot fer res més.
El Sr. Casas diu que han estat uns fets puntuals però vuit-centes persones
potencials són moltes i si hi haguessin les instal·lacions en condicions
com tenen molts altres equips no hauria passat.
El Sr. Estruch respon que això no ho pot atribuir a l’actual equip de
govern, que des de fa dos anys estan lluitant per tenir unes instal·lacions
esportives dignes. Sap perfectament que si plou molt una nit i l’endemà
hi ha un torneig de futbol, per molt que faci l’ajuntament o que es passi la
viga al camp de futbol les condicions seran les mateixes i no es podrà
solventar. Ja ho sap que el municipi necessita un altre tipus
d’instal·lacions esportives i tots els regidors del consistori hi estan
treballant per fer-ho possible quan abans millor, de forma totalment
prioritària. Però el moment econòmic no ajuda en aquest sentit i per això
cal fer apostes més agosarades com és el ja comentat projecte “Cardona
Integral”, perquè d’una altre manera no es podria fer possible consolidar
el terreny, fer el camp de futbol, posar gespa, arreglar els vestidors, la
il·luminació, etc. Es compta amb la subvenció de la Diputació de
Barcelona però encara no se sap res de quan la Generalitat atorgarà el
PUOSC i és un tema preocupant, perquè té una situació molt complicada.
El regidor delegat d’Esports intervé dient que si s’han perdut partits pel
mal temps i perquè el camp està impracticable, l’ajuntament no pot fer
res més del que fa per evitar-ho, i el que cal és que qui gestiona o
organitza el torneig avisi als clubs abans de que vinguin perquè no es
desplacin en va. Si es veu que el camp de futbol està impracticable cal
reaccionar i trucar abans que es mobilitzi la gent.
4) Estem en la meitat del curs polític i ha estat llegint entretingudament el
programa electoral d’ERC. Sense entrar en detalls veu que hi ha moltes
coses pendents, sobretot en el que respecta a fer front a la crisi, temes
d’instal·lacions, etc. La pregunta és quina valoració fan d’aquests dos
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primers anys de govern. I diu que no sap si són dels que ho deixen tot per
última hora per acabar aprovant, i que el grup del PSC no serà pas qui els
posi nota, en tant que això correspon als votants, però sí que li agradaria
que fessin una valoració d’aquests dos anys de govern.
L’alcalde explica que es va presentar públicament tot el pla econòmic a la
ciutadania i ara s’està a l’espera de fer una valoració més global dels dos
anys de govern. Li avança que sí que s’estan complint els objectius que
portaven en el seu programa electoral. Hi ha coses que no s’han fet, però
moltes d’altres que sí, i també és veritat que quan ERC es va presentar a
les eleccions no tenia present la situació econòmica que es trobaria, tant a
nivell global com local, i administrativa. Ho diu per totes les limitacions
pressupostàries de totes les administracions i per tots els diners que
devia l’ajuntament de Cardona. L’ajuntament no es pot refiar de fer les
inversions amb la injecció de diners d’altres administracions, donada la
seva situació econòmica i perquè fins al moment no s’han convocat ajuts
per poder portar a terme projectes d’inversió.
L’equip de govern fa una valoració positiva d’aquests dos anys, sobretot
perquè s’ha fet una molt bona política econòmica, generant un canvi en la
situació de l’ajuntament del qual es senten molt orgullosos. Per tant, s’ha
avançat molt en el que va ser una de les principals opcions, que és
intentar consolidar la situació econòmica.
Per altra banda, també s’està avançant en els gran objectius a nivell
estratègic, com són el turisme, Cardona 2014 i el turisme. En aquest
sentit el 2011 es va fer una aposta que no es contemplava en el programa
de forma directa que és la promoció de la salut. De fet sí que es
contemplava en el programa perquè ja es deia que es volia recuperar tot
el potencial d’aquells cardonins i cardonines que poguessin donar un cop
de mà pel futur de Cardona. I una línia estratègica per la dinamització de
Cardona és la divulgació de la salut integral i la prevenció de la malaltia
cardiovascular. Aquesta és una línia que encetem en un document que
van redactar el juliol de 2011 i en la qual estan treballant i esperen que
doni els seus resultats.
Aquests dos anys han sigut de fer el que s’ha pogut amb les millors
condicions possibles i incorporant una nova manera de fer política,
vetllant per ser el màxim al carrer i intentant planificar per fer canviar la
situació financera de l’ajuntament i la recuperació de l’economia de
Cardona. Dos anys positius davant la situació global del país que no ajuda
en res. Ara toca definir les línies estratègiques de futur en base als
resultats de la taula de dinamització econòmica, la participació ciutadana
i treballant els projectes que s’han encarat aquests anys com són el
Cardona Integral, la dinamització turística, Cardona 2014, el foment de
l’emprenedoria i el suport a l’empresa i la indústria. És a dir, centrantnos en aquells sectors productius que es consideren més rellevants per
fer avançar Cardona. El municipi ha millorat, però la situació actual de la
gent, de les famílies, és pitjor, i d’això sí que no se’n senten orgullosos. I
encara que els ajuntaments siguin en nivell d’administració amb menys
recursos, s’ha fet i es continuarà fent feina en aquest sentit perquè ningú
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es quedi endarrere i es pugui seguir ajudant a les famílies. La situació és
molt complicada, però els pròxims anys Cardona ha de tornar a recuperar
la seva esplendor. És un municipi que està acostumat a patir i es
treballarà de valent per fomentar el seu creixement econòmic i
demogràfic.
El Sr. Casas diu que coincideix plenament que és cap on s’ha d’orientar la
política municipal, de manera que si és així poden comptar amb el seu
grup, però si ha de començar a avançar de manera imminent.
El Sr. Estruch diu que des del primer dia el seu grup està treballant en
aquest sentit.
5) Per acabar diu que han rebut queixes de la zona de les Colònies Arquers,
sobretot de la corba que entra a l’esplanada on abans hi havia la piscina i
la pista, perquè és un tram molt malmès, sobretot perquè hi passa molta
maquinària d’obres. Considera que seria convenient tenir-ho en compte,
donat que són terrenys municipals.
L’alcalde respon que les colònies, en conjunt, estan en molt mal estat.
S’han anat tapant forats i s’ha anat fent el que s’ha pogut per millorar la
situació, però cal pensar que és una zona complicada, pendent de
transformació. Es fa tot el que es pot, però no es pot arreglar un camí
amb totes les condicions perquè no es disposa del finançament necessari
per poder-ho plantejar, tot i que si hi ha coses més puntuals o concretes
es pot estudiar.
Pel Grup Municipal de CIU:
-

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

1) La Sra. Farràs fa una reflexió referent al tema de la participació, en tant
que l’alcalde ha dit que s’han convidat als grups municipals a participar a
les Juntes de govern local. En aquest sentit vol dir que el seu grup
valoren que són a l’ajuntament amb un esperit de servei al poble de
Cardona i no per escalfar cadires. Van fer una proposta de govern
d’unitat, sincera, que no es va acceptar per part de l’equip de govern. Ara
CiU participarà en tot el que es proposi i que sembli que té un benefici o
valor afegit per la comunitat cardonina, però en el que sembli que no té
benefici pràctic per la vila no hi participaran, perquè tothom té prou
feina. En les ocasions que es citi al grup de CiU, valoraran a què se’ls
convoca i participaran en aquelles que considerin que poden aportar un
benefici per Cardona.
L’alcalde diu que hi està d’acord, però que per un sentit d’organització els
demanarien que avisin si assistiran o no a les convocatòries realitzades.
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La portaveu de CiU contesta que per descomptat que avisaran, i que no
vindran a les Juntes de Govern sense avisar prèviament. Els sembla que
venir d’oients sense tenir dret de vot no aporta res i la seva funció no és
tant fiscalitzadora com d’aportació en positiu per Cardona.
2) Volen saber quin és el motiu de la pujada de quotes del Casal d’Estiu.
L’any passat la tarifa era d’uns 60 euros i ara costa 80 euros, que suposa
un augment d’un 33% de les quotes en un any.
El Sr. Estruch contesta que s’han incrementat les quotes del Casal
Multiesportiu en tant que abans 4 setmanes valia 50 euros i es va pujar a
70 euros, tal i com es va aprovar en la corresponent ordenança fiscal a
finals de l’any 2012. I en el seu moment ja es va justificar la pujada però
per recordar-ho va ser perquè analitzant les despeses es va creure oportú
pujar la quota per poder-les costejar d’una manera més racional. Aquests
20 euros, tot i que suposen una puja important, es considera que són
justificables pel servei que es dóna, i suposa una tarifa molt més
econòmica que la quina tenen aprovada la resta de casals que es
desenvolupen a la comarca. I la veritat és que ha comportat una molt
bona inscripció, tot i haver-hi més oferta d’estiu que mai al municipi.
La Sra. Farràs demana quans nens han rebut subvenció per assistir al
Casal Multiesportiu i l’alcalde respon que ja li concretaran el número
exacte, tant d’inscrits com de quants han rebut subvenció.
La portaveu de CiU diu que quan hagi acabat també estaria bé disposar
d’un resum dels comptes que poder demanar explicacions a la gent que
els ho demani.
La Sra. Xixons diu que en el cas de l’Esplaia’t s’han mantingut preus però
que en aquest cas sí que hi ha força gent becada, en tant que són nens i
nenes de serveis socials.
3) Fa quatre o cinc anys la Policia va fer una demanda al seu equip de
govern, que va ser la de comprar una pistola d’electroxoc o tàser. Han vist
que ara sí que se’ls ha concedit i volen dir que en el moment en que
governaven se’ls va desestimar per varis motius i, sobretot, perquè és una
eina que quan immobilitza a les persones els produeix un dolor molt
important. Entenen que una pistola que porten com a arma legal l’usen
amb molta prudència perquè saben que una pistola mata i, per tant,
només es pot utilitzar en cas de vida o mort.
Dir que el Comitè de Nacions Unides contra la Tortura les va
desaconsellar perquè va considerar que el dolor que causen és una forma
de tortura. Des d’Amnistia Internacional, tal i com es va documentar
quan era regidora de Governació, van valorar que a nivell mundial el 90%
de persones que reben un atac tàser estaven desarmades, i que la gent en
un moment de nerviosisme pot utilitzar aquesta arma. És una descàrrega
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elèctrica que en un segon produeix molt dolor, i que amb tres o quatre
segons immobilitza la persona a terra. A una persona sana normalment
no la mata, però també s’ha vist que persones que han estat
immobilitzades amb pistola tàser i que segueixen agitades, en el moment
en que es fa la immobilització a terra, posteriorment s’han produït vàries
defuncions. Vam buscar dades en aquell moment i del juny del 2001 al
març del 2007 als EUA hi van haver 150 persones que van morir
custodiades per la policia, després que haguessin estat immobilitzades
amb aquesta pistola. No es pot dir que hagi estat per causa de la
descàrrega, per descomptat, però sí que és veritat que des de molts
organismes internacionals desaconsellen l’ús d’aquesta arma. És una
reflexió a tenir en compte i certament es va sorprendre amb l’adquisició
d’aquesta arma perquè no tenia la noció que Cardona sigui un poble amb
conflictivitat suficient per haver d’utilitzar una eina tant contundent a
l’hora d’immobilitzar una persona, quan ells tenen eines de protecció en
cas que els perilli la vida. A més és una eina que pot produir dolor i que si
s’immobilitza a una persona que porti un marcapàs, o un desfibril·lador,
o no estigui bé de salut, i això l’agent no ho sap, sí que es poden produir
lesions greus.
El Sr. Tristany diu que comparteix una part dels seus arguments. En
diferents reunions celebrades amb el cap de la Policia Local i els caporals,
van argumentar la necessitat de poder adquirir la tàser, no per utilitzarla, igual que la resta d’armes que tenen, sinó per la seva seguretat. En els
darrers dos anys han patit un parell de situacions de perill important,
però el que és veritablement rellevant és que tenim un cós de Policia
Local en el qual un 50% dels agent no tenen permís d’arma i no tenen
defensa en situacions d’extrem perill. És cert que a Cardona no es viuen
situacions, sortosament, de gran conflictivitat. La decisió ha estat presa
en el benentès que no es vol fer servir, com la resta d’armes de que
disposen.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-tres 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.

