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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 21 DE FEBRER DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 21
de febrer de 2013, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària,
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
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relativa a aprovar la
sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Cardona en el marc del
Pla Únic D’obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016 i
d’acord amb el Decret 155/2012, de 20 de novembre.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 28 de novembre de 2012 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les

2

bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest període.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Cardona d’acollir-se als ajuts del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, tant en la línia de
subvencions per a inversions en obres o serveis com en la línia de subvencions
per a despeses de reparacions, manteniment i conservació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar sol·licitar subvenció per a les següents actuacions en el
marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016 i
d’acord amb el Decret 155/2012, de 20 de novembre:
1. LÍNIA D’ D’AJUT D’INVERSIÓ EN OBRES I SERVEIS
-

Renovació de serveis i pavimentació del carrer de l’Hospital i un tram
del carrer del Pujolet de Cardona
Adequació a la zona esportiva municipal de Cardona. Fase I: Camp de
Futbol.
Portada d’aigües residuals de l’actuació de La Cort a l’EDAR de
Cardona
Reparació de la cornisa i substitució de la barana de protecció i del
paviment de la plaça del Portalet de Cardona

2. LÍNIA D’AJUT PER A DESPESES
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
-

DE

REPARACIONS,

Reparació d’un tram del mur del Camí Nou de Cardona
Reparació de les escales i adequació de les xarxes bàsiques de serveis
tècnics i ambientals del passatge de la Farinera de Cardona
Reparació del paviment i adequació de les xarxes bàsiques de serveis
tècnics i ambientals d’un tram del carrer del Forn de la Munició i d’un
tram del carrer del Convent de Cardona
Adequació de la instal·lació elèctrica del Gimnàs del Col·legi Mare de
Déu del Patrocini.
Adequació de la plaça del Centre d’Atenció Primària de Cardona
Il·luminació del carrer Sant Jordi de La Coromina

Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la firma
de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior acord.”
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Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que tracta de la sol·licitud de subvenció a la
Generalitat en el marc del PUOSC en les línies d’inversió i de reparació i per
aquest quadrienni. El Pla Únic d’Obres i Serveis ha sofert variacions importants
en quant a normativa, tal i com ja es va exposar als grups, i s’han establert dues
línies, una per noves inversions i una altra, sense precedents, per a despeses de
manteniment, conservació i reparació.
Pel que fa a la línia d’inversió, es tracta d’un règim de concurrència competitiva,
on es valoraran i s’escolliran els projectes que es subvencionaran en funció de la
seva adaptació als criteris establerts en la convocatòria i amb un topall màxim
de 500.000 euros per municipi. En aquesta línia es demanen quatre projectes,
tenint en compte que es poden presentar projectes de primer establiment,
d’implementació de serveis públics municipals, d’obres de rehabilitació,
d’ampliació d’obres i serveis que representin una extensió del seu àmbit i de
despeses d’adquisició de terrenys.
La segona línia és la de despeses de reparació, manteniment i conservació, que
és una línia nova que respon a la demanda de molts municipis de tenir diners
per a despesa corrent o poder atendre despeses de conservació de les inversions
fetes anteriorment. En aquest sentit, avui mateix han comunicat a l’ajuntament
la xifra anual que rebrà Cardona per aquesta línia de despeses, que serà de
41.348,14 € anuals, és a dir, de 165.392,56 euros per als quatre anys. Cal dir que
hi ha hagut el canvi que el PUOSC serà per un quadrienni i no per cinc anys com
abans.
Avui es presenten varis projectes sabent que no es podran realitzar tots. Per això
es prioritzarà la seva realització d’acord amb els recursos que s’atorguin per part
de la Generalitat i també per la Diputació a través de la línia Xarxa de Governs
Locals, és a dir, en funció de quines despeses es puguin assumir.
Ens trobem en un context molt complicat, tant per aquest ajuntament com per
la resta d’administracions. Tenim una capacitat d’endeutament nul·la,
importants problemes de liquiditat tot i haver superat amb èxit les grans
tensions de tresoreria inicials, un pla d’ajust que ens marca quines mesures
d’estalvi cal adoptar, un pla de sanejament financer d’obligat compliment i els
números de l’any passat, a més, distaven de ser positius. Per tant, el context no
és favorable a la inversió, tot al contrari, tot i que ja era hora que sortissin les
línies de subvenció per poder afrontar inversions. Per això, vol deixar clar que si
no s’han pogut fer inversions és perquè no ha sortit cap línia de subvenció que
ho fés possible. Evidentment, sense possibilitat d’endeutament i sense recursos
propis per fer inversió és impossible poder-les plantejar. Un cop sabem si ens
donen alguna subvenció, podrem saber quines inversions es podran afrontar.
Repassant aquest tema, les prioritats en les línies d’inversió són clares i força
compartides entre els grups. Hi ha per una banda, la zona esportiva, en tant que
l’esport és la pota que queda més coixa pel que fa als equipaments del municipi.
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I per altra banda, hi ha el pla de millora urbana, és a dir, la rehabilitació de
carrers. En aquest sentit en la línia d’inversió es demana el carrer Hospital i un
tram del carrer Pujolet, que és un compromís adquirit i que es vol portar tirar
endavant en primer terme, amb el màxim de finançament públic del PUOSC i de
la Xarxa de Governs Locals.
Amb la Diputació el gruix del finançament hauria de ser per al camp de futbol,
amb l’interrogant de com queda el projecte final a partir del projecte Cardona
Integral, que vol convertir Cardona en un model de referència a nivell
d’educació, salut i esport. I en això s’està treballant de valent, per tal d’executar
la primera fase del projecte consistent en el camp de futbol i les seves
instal·lacions auxiliars.
Després tenim un problema que ja es va trobar l’anterior equip de govern i que
és el de la depuració o canalització de les aigües residuals del polígon. Aquest és
un tema que no és atractiu per fer una inversió, però estem en fals i des de que
aquest govern en té constància s’han intentat buscar recursos i solucionar-ho, de
manera que també es prioritza en el camp de les inversions del PUOSC. I per
últim hi ha una inversió que és la substitució de la barana de la plaça del
Portalet i la reparació de la plaça i de la cornisa.
Pel que fa a reparacions tenim la intervenció urgent de reparació d’un tram del
mur del Camí Nou, les escales de La Farinera, que en principi arranjarà la
brigada i la rehabilitació del Forn de la Munició i pujada del carrer Convent,
com a segon carrer a arranjar i tot i que n’hi ha molts més que caldria reparar. I
com a actuacions menors, que també es sol·liciten i s’han explicat als grups, hi
ha l’adaptació de la il·luminació del gimnàs de l’escola Mare de Déu del
Patrocini i la il·luminació del carrer Sant Jordi. En els propers mesos s’iniciarà
la part de l’estació d’autobusos i es voldria obtenir els recursos per executar la
resta, a part de les contribucions especials. També hi ha la renovació de la plaça
del CAP, on es volen encabir les places d’aparcament possibles.
A part d’això, també s’està treballant amb el Consell Comarcal en el tema de la
fibra òptica al polígon. Les notícies que ens van donar ahir en aquest sentit no
són positives, en tant que el Consell Comarcal, igual que la resta
d’administracions, no té diners i finalment el que finançaran de l’actuació de la
fibra òptica és d’un 30% i no un 70% com havien dit anteriorment. Per tant,
l’Ajuntament de Cardona haurà de buscar com finançar la resta de la inversió,
però tot i així no s’hi ha volgut renunciar. Tenim una reunió amb el Secretari
general de telecomunicacions per aquest tema i amb el cap de Telefònica a
Catalunya, Sr. Faura, en tant que aquesta companyia és qui té la concessió
administrativa per fer arribar la fibra òptica a Cardona. Després també s’ha
sol·licitat una subvenció al PUOSC per reparar els trams defectuosos de la
carretera de Bergús. Dilluns ens diran si el Consell Comarcal ho sol·licitarà.
Les subvencions per espais PEIN també les vam comentar amb els grups i van
en la línia de l’equip de govern d’atreure la major quantitat de recursos
disponibles per fer nova inversió. Una primera actuació preveu la millora de la
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il·luminació exterior i interior de la Muntanya de Sal, la passera i l’adquisició de
material per al Parc Cultural de la Muntanya de Sal. La segona inversió que es
va demanar és el Camí de La Costa de La Coromina. Aquesta actuació s’ha
desaconsellat a l’ajuntament pel volum d’inversió que comporta i ja s’ha avançat
que no la finançarien, però per la primera actuació gairebé podem dir que tenim
la subvenció compromesa.
Donat que en aquest Ple s’està parlant d’inversions l’alcalde vol deixar clar que
l’ajuntament ha actuat en tots es sentits per poder aconseguir recursos per la
població. No es deixarà de fer coses, perquè Cardona té un futur important que
al treballar entre tots.
Per l’equip de govern, Cardona es fonamenta bàsicament en quatre grans eixos o
projectes. En primer lloc Cardona Integral, que engloba benestar, salut,
educació i esport. En segon terme, Cardona turisme, en tant que ja fa deu anys
que es va fer una aposta important pel turisme, que s’ha de continuar, perquè el
futur de Cardona passa pel turisme. D’altra banda hi ha Cardona Cultura, on es
preveuen diferents actuacions i com a gran projecte Cardona 2014, que es
presentarà properament. I el quart eix és Cardona empresa, que té a veure amb
l’emprenedoria i el suport al teixit empresarial local.
En matèria de turisme s’està treballant en el pla de viabilitat de la Fundació
Cardona Històrica, estem a punt d’executar el projecte de senyalització
direccional del nucli antic, s’estan portant a terme millores al Parc Cultural, s’ha
creat la botiga de la Fundació, s’han articulat els paquets turístics, s’han
promogut convenis i projectes amb el territori, i projectes especialment
significatius amb els ajuntaments de Solsona i Cercs, municipis amb els quals
s’està intentant aconseguir recursos de forma conjunta. També s’ha establert
una col·laboració important amb la Diputació de Barcelona i la Direcció General
de Turisme, i la visita ahir de la directora general n’és un exemple.
En el tema de Cardona 2014 gràcies a les gestions de l’ajuntament i el Museu
d’Història de Catalunya hem aconseguit que hi hagi una inversió de 200.000
euros per al Castell de Cardona i pel que fa a la senyalització i la creació del
centre d’interpretació de la Casamata. Per altra banda, cal destacar la presència
de Cardona al Centre Cultural del Born, a través de la relació que vam establir
ambdues poblacions en el marc del conveni de col·laboració en matèria de
promoció turística i cultural.
A nivell d’empresa, s’ha aconseguit l’estudi per la implantació de la fibra òptica
al polígon La Cort, s’ha creat l’Oficina d’atenció a l’emprenedor i, per primer
cop, s’ha creat una línia de subvenció directa per a l’activitat econòmica, a part
de la voluntat de crear els premis a les millors iniciatives emprenedores. També
es vol impulsar la Fira de l’emprenedor i d’altres projectes de promoció del
territori, entre els quals citar el projecte per promoure els PAE de Cardona i
Solsona, per la qual cosa comptem amb una subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
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Per primera vegada s’han promogut tres inventaris: un d’habitatge i pisos
desocupats, un dels locals comercials buits i un altre d’activitats econòmiques,
que ens va presentar la Diputació només fa uns dies. Tots aquests inventaris
estan subvencionats i han tingut molt poc cost per l’ajuntament. A part de tot
això també s’han fet rebaixes fiscals importants per tal d’incentivar l’empresa i
l’emprenedoria, que es van aprovar en les darreres ordenances fiscals.
Pel que fa a una altra de les línies importants, la cultura, a part del tema que s’ha
comentat de Cardona 2014, el mes de maig es portarà a terme el Congrés
Internacional de Mineria i Geologia, i el mes de setembre una trobada
organitzada pel CSIC sobre les finances en època baix medieval. També es
portarà terme una proposta cultural per a l’estiu, vinculada al Cicle Espais però
que anirà una mica més enllà. En el marc del programa 2014 però de forma més
imminent, hi haurà la publicació del llibre “Cardona, darrer baluard de les
llibertats catalanes”, que finalment promou l’editorial Dalmau per tal de poderne fer una major distribució.
Considera important que s’està treballant amb molt pocs recursos, però amb el
màxim d’esforç. Així, s’ha aconseguit una subvenció per fer el nou dipòsit
d’incendis, s’ha incorporat la participació com un element de la manera de fer
política, s’està elaborant el Pla Local de Joventut de forma participada, i avui
mateix hi ha la reunió amb les entitats pel tema del Centre Cívic. I a nivell de
comunicació on-line properament es presentaran les novetats de la pàgina web i
l’agenda d’activitats de les entitats.
A part d’això hi ha els programes de salut vinculats al projecte Cardona Integral,
el projecte de futur més immediat. Un projecte que pretén convertir Cardona en
un projecte de salut comunitària per al futur.
Finalment, vol agrair la col·laboració dels grups i espera poder continuar
treballant amb ells des de la crítica constructiva però també des de la
col·laboració perquè el moment és complicat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
- El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que l’explicació
de l’alcalde semblava una resposta als escrits que els dos grups municipals van
presentar al butlletí.
I centrant-se en l’objecte del dictamen explica que, d’entrada, el seu grup
municipal entenen que es tracta d’una repetició del Ple ordinari que es va fer el
20 de setembre, per aprovar els projectes a presentar a la convocatòria de
subvencions de la Xarxa de Governs Locals, i que s’està sobre les mateixes bases
i sobre els mateixos projectes. El seu grup està d’acord amb les propostes, va
votar-hi a favor en el moment de presentar-les a la Diputació i hi seguirà votant
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favorable, en tant que són projectes que el grup del PSC defensava i portava en
el seu programa.
Així i tot, creuen que amb aquesta dotació, que és molt minsa, poca cosa es pot
fer. Entre la dotació que és curta i el límit que hi ha marcat en el pla d’ajust, pocs
projectes es podran desenvolupar per molts que se’n presentin. El que sí que
volen fer constar és la preocupació perquè aquest macroprojecte que es vol
desenvolupar en un futur no faci endarrerir els altres projectes. És una
preocupació que tenen perquè veuen que s’hi estan dedicant molts esforços i la
seva por és que per aquest projecte se’n puguin quedar endarrere d’altres que es
podrien anar avançant. D’altra banda, consideren que és un projecte que haurà
d’estar molt ben lligat, molt clar, i mirar molt bé la lletra petita per tal que sigui
viable i es puguin preveure quines conseqüències pot tenir.
L’aprovació de la sol·licitud dels ajuts a la Diputació es va fer el setembre, ara
estem al febrer i no s’ha avançat. Per tant, els preocupa que el macroprojecte
faci endarrerir altres projectes igualment necessaris per Cardona.
Contesta l’alcalde dient que per aquest tema poden estar ben tranquils, en tant
que, pel contrari, amb el projecte Cardona Integral es podran impulsar altres
projectes. Tal i com ha exposat anteriorment, és evident que el govern no s’ha
centrat tan sols en el projecte Cardona Integral, sinó que també s’han portat a
terme un important número d’actuacions. Si Cardona Integral fos una única
obsessió no li hauria dit que s’està treballant en quatre eixos bàsics que, a part
de la salut, benestar i esport, són l’empresa, la cultura i el turisme. Per tant,
s’està treballant en aquest projecte sense descuidar les altres prioritats. Si el
portaveu socialista observa la proposta d’inversions veurà que a part del camp
de futbol, que efectivament entenen que és una inversió que s’ha de fer, la resta
de propostes van en altres línies d’actuació.
I pel que fa al projecte Cardona Integral i els seus dubtes al respecte, que
entenen i comprenen, dir-los que el projecte es definirà en tots els seus termes i
es parlarà amb els grups amb tota la seva extensió, perquè consideren que es
tracta d’una bona oportunitat i evidentment es prioritzaran els interessos
generals, que són els únics que preocupen a l’equip de govern, i mirant la
viabilitat present i futura del projecte per vetllar pel desenvolupament de
Cardona.
Seguidament, l’alcalde, dóna la paraula al grup municipal de CiU.
- Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el seu grup no
ha volgut posar mai pals a les rodes en l’acció de govern. Així ho van fer constar
en el Ple on es va aprovar la sol·licitud de subvencions per la Xarxa de Governs
Locals de la Diputació i també en el Ple on es va aprovar el pressupost per l’any
2013. Sí que es veritat que en l’aprovació de les línies d’inversió, com ja ha
avançat l’alcalde, es demana als grups que pel que fa al camp de futbol, es doni
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llum verda a un projecte que encara no s’ha concretat, i amb tots els matisos que
tots els grups coneixen. I recorda que el seu grup tenia un model de zona
esportiva molt distant del que presenta l’equip de govern i, per tant, sí que tenen
ganes de poder-se asseure amb coses més concretes per tal de poder-ho parlar.
La col·laboració del seu grup sempre hi ha sigut, i sempre s’ha intentat mostrar
els acords i desacords de la manera més constructiva possible i la intenció és
continuar-ho fent. Però sí que tenen ganes, tal i com es va dir al butlletí, de
veure com es passen de les bones paraules als fets quan abans millor.
L’alcalde agraeix la disposició i col·laboració que han tingut els grups. Sí que és
veritat que cal concretar el projecte per tal que puguin decidir si hi estan d’acord
o no. La sintonia és bona per tots, i no demanen cap carta en blanc, de manera
que tan bon punt es concreti se’ls farà saber.
La Sra. Farràs diu que el seu grup votarà a favor però amb el considerant que no
suposa l’acceptació del projecte concret de zona esportiva que es presenti en el
seu dia.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les catorze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a
Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

