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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 7 DE MAIG DE 2015

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 7
de maig de 2015, 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 5 de març de 2015 i el Ple extraordinari del dia 28 d’abril de 2015.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 5 de març de
2015 i el Ple extraordinari del dia 28 d’abril de 2015, s’aproven per unanimitat
dels 13 membres que composen la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 20 al 69 de
2015, 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.
20 al 69 de 2015, 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.
La presidència dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas Portaveu del Grup Municipal del PSC pregunta pel decret número
51, que fa referència a l'abonament de la paga extraordinària que no es va pagar
als treballadors de l’Ajuntament de Cardona el desembre de 2012 en
compliment del Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, i planteja si aquesta
quantia ja estava prevista.
La tinent d'alcalde delegada d'Hisenda explica que s'ha abonat l'import
corresponent a 44 dies i que si els regidors ho recorden ja es va preveure en fer
els pressupostos i ja es va dir que es faria la corresponent reserva donada la
previsió legal aprovada per l'Estat.
El portaveu del grup municipal del PSC també exposa que està veient que estan
demandant o reclamant a l’Ajuntament pels problemes de filtració d'aigua de la
plaça del Portalet, i diu que és un problema que s'arrossega de molts anys
endarrera i com es pensa afrontar la situació.
La Sra. Molner respon que com ha dit el Sr. Casas el tema de les filtracions al
Portalet es pateix des de fa molt temps. I no és que estiguin demandant a
l’Ajuntament, sinó que els propietaris afectats han instat les corresponents
reclamacions de responsabilitat patrimonial pels desperfectes que els han causat
aquestes filtracions, presentant les factures i documents provatoris dels danys
patits. D'altra banda l’Ajuntament hi ha posat solució perquè ha aprovat el
corresponent projecte per fer l'obra d’impermeabilització de la plaça. Aquest
passat dimarts es va fer l’obertura de pliques per part de la mesa de contractació
i les obres s’iniciaran després de la fira medieval. Per tant, l’Ajuntament està
treballant per solventar el problema, com ja es va comentar en confegir el
pressupost.
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3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- ALCALDIA.3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
modificat de crèdit 4/2015, per suplement de crèdit via préstec, per
tal de procedir a l’amortització anticipada dels préstecs preexistents
mitjançant la nova operació a contractar.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Primer.- Atès que aquesta corporació té formalitzats dos préstecs amb l’entitat
financera Caixabank i dos préstecs amb l’entitat financera Catalunya Banc, amb
uns tipus d’interès elevats, susceptibles de ser reduïts d’acord amb situació
actual del mercat financer.
Segon.- Atès que dits préstecs tenen en l’actualitat un saldo viu de 640.591,58
Euros, doncs ja s’ha procedit a l’amortització d’alguns terminis durant el present
exercici.
Tercer.- Atès que mitjançant dos escrits de data 4 de març de 2015, es va
sol•licitar a les entitats prestatàries anteriors l’adequació dels préstecs
preexistents a criteris de prudència financera per tal de reduir la càrrega
d’interessos en les arques municipals i atès que no s’ha obtingut resposta
positiva per cap de les dues entitats.
Quart.- Atès que s’ha procedit a sol•licitar a l’entitat restant present al municipi,
la presentació d’una oferta per tal de finançar la cancel•lació de les operacions
preexistents, obtenint finalment l’Ajuntament, una oferta en ferm de l’entitat
financera Banco Santander Central Hispano.
Cinquè.- Atès que l’oferta presentada per dita entitat, compleix el principi de
prudència financera i que per tant es pot aconseguir dit refinançament en unes
condicions molt favorables que es concreten a continuació:
Import de l’operació de crèdit:.............................640.591,00 €
Termini:..........................................................................10 anys
Amortització:..............................................................trimestral
Interès nominal:.............................Euríbor a 3 mesos + 0,79%
Sense comissions de cap tipus
Sisè.- Atès l’informe emès per la Secretària-Interventora accidental, en relació
als efectes previstos de dita cancel•lació respecte de l’estalvi previst amb el nou
préstec a concertar.
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Setè.- Atès el que determina la disposició addicional 77.1 de la Llei 36/2014, de
26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, en relació
al règim aplicable al refinançament de les operacions de crèdit a llarg termini
preexistents.
Vuitè.- Atès el que disposa l’article 48 bis 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, i en concordança amb la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la
Secretaria General del Tresor y Política Financera, pel que es defineix el principi
de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de
les EELL i de les CCAA.
L’Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de
la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el modificat de crèdit 4/2015, per suplement de crèdit via
préstec, per tal de procedir a l’amortització anticipada dels préstecs preexistents
mitjançant la nova operació a contractar, en la forma que es detalla a
continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol IX.- Passius financers
91300 Préstecs rebuts a llarg termini d’entitats financeres
Total capítol IX.- Passius financers

216.590,37 €
640.591,00 €
866.202,37 €

ESTAT DE DESPESES
Capítol IX.- Passius financers
A01 0110 91310 Amortitzacions de préstecs llarg termini
Total Capítol IX.- Passius financers

465.000,00 €
640.591,00 €
1.114.612,00 €

Segon.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit amb l'entitat Banco
Santander Central Hispano, consistent en subscriure un préstec per valor de
640.591,00 Euros, d'acord amb les següents condicions:
Import de l’operació de crèdit:.............................640.591,00 €
Termini:..........................................................................10 anys
Amortització:..............................................................trimestral
Interès nominal:.............................Euríbor a 3 mesos + 0,79%
Sense comissions de cap tipus
Tercer.- Procedir a l’amortització dels préstecs preexistents amb l’entitat
Caixabank, préstecs números 9620.307-546188-63 i 9620.311-164857-41, i amb
l’entitat Catalunya Banc, préstecs números 9619030350 i 9619029766.
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Quart.- Facultar a l'Alcalde-President, Ferran Estruch i Torrents, per a la
gestió i signatura de la documentació necessària, per fer efectiu els acords
anteriors.
Cinquè.- Sotmetre a informació pública la modificació de crèdit 4/2015, 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
Sisè.- Comunicar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la formalització
dels préstec anterior i l’amortització anticipada dels preexistents.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’hisenda Sra. Aida
Molner per tal que expliqui el dictamen.
La tinent d'alcalde delegada d'Hisenda explica el dictamen i diu que el que
s'aprova és la novació de quatre préstecs existents amb l'entitat bancària que ha
plantejat l'oferta més bona, que és el Banc Sabadell. En un any, l'estalvi generat
respecte els préstecs anteriors que es noven és superior a 10.000 euros.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup Municipal del PSC (2).
3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de l’homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Complex
Poliesportiu de Cardona, que inclou les instal·lacions del pavelló
poliesportiu, les piscines i el recinte exterior, en el marc del Decret
30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“En base al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures actualment derogat pel Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, l’Ajuntament
de Cardona tenia la necessitat de redactar un PAU (Pla d’Autoprotecció) del
Complex Poliesportiu de Cardona.
Aquest complex esportiu inclou només les instal·lacions del pavelló poliesportiu,
les piscines i el recinte exterior i no s'ha inclòs ni les pistes de tenis ni el camp de
futbol amb els seus vestidors, donat que l'espai que ocupen aquestes instal·lacions
s'està remodelant per la construcció d'un nou camp de futbol com a camp de vida
activa dins el projecte CARDONA INTEGRAL que pretén convertir Cardona en
una Vila saludable.
L’objectiu d’aquest PAU es preveure les emergències que es poden produir a la
zona esportiva com a conseqüència de la pròpia activitat i la resposta davant
situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
La redacció d’aquest PAU es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’any 2014,
com a recurs tècnic, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
En data 27 de març de 2015, l’Ajuntament de Cardona va rebre el document
final de redacció del PAU del Complex Poliesportiu de Cardona, que inclou les
instal·lacions del pavelló poliesportiu, les piscines i el recinte exterior.
D’acord amb l’article 22.2 del Decret 30/2015, els municipis que no disposin de
comissió pròpia de protecció civil, poden delegar la seva funció d’homologació
dels plans d’autoprotecció en l’òrgan de govern del mateix Ajuntament que
correspongui.
Atès que l’informe del tècnic municipal ha estat favorable.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU)
del Complex Poliesportiu de Cardona, que inclou les instal·lacions del pavelló
poliesportiu, les piscines i el recinte exterior, en el marc del Decret 30/2015, de
3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
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Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
Tercer.- Donar trasllat a continuació de l’homologació del PAU del Complex
Poliesportiu de Cardona, que inclou les instal·lacions del pavelló poliesportiu,
les piscines i el recinte exterior, al Departament de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya, a través del seu registre informàtic “Hermes”, d’acord
amb l’article 4.1.e del mateix Decret.
Quart.- Aquest Pla d'Autoprotecció del complex poliesportiu de Cardona
s'haurà de modificar, un cop s'acabin les obres del nou camp de futbol com a
camp de vida activa, amb la incorporació d'aquest equipament i l'ampliació del
recinte exterior del complex i procedir a la seva homologació per part de
l'Ajuntament, d'acord amb el Marc Legal que li sigui d'aplicació.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil, Sra. Maite
Barrera per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Maite Barrera explica el dictamen dient que el PAU és un document del
qual cal disposar en els espais de pública concurrència de més de cinc-centes
persones. Es tracta d'un protocol a seguir per a les activitats d'aforament elevat.
En el cas d'aquest PAU s'han previst diferents activitats com concerts,
esdeveniments esportius, el casal multiesportiu i similars. I cal tenir en compte
que quan s'hagi acabat la zona esportiva que s'està executant s'haurà de
modificar el PAU perquè s’avingui al nou aforament total i a les diferents
activitats que es realitzin. Totes les persones implicades en el PAU n'estan
informades i coneixen les seves funcions. I en aquest sentit, vol aprofitar per
agrair la tasca de la gent voluntària que hi està involucrada i el fet que totes
aquestes persones estiguin disposades a col·laborar i es pugui comptar amb
elles.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU intervé dient que és un
instrument que legalment és imprescindible i que a Cardona sempre es troben
persones generoses que estan disposades a treballar de forma desinteressada.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 que formen la Corporació.
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3.1.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de
membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Cardona, en tant que han superat la formació bàsica prevista per als
voluntaris de les associacions de protecció civil i en compliment dels
articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de
Catalunya, i el capítol 4 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de
protecció civil de Catalunya.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 9 de juny de 2009, la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat va procedir a la inscripció en el Registre especial de les associacions
del voluntariat de protecció civil de Catalunya a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Cardona, tal i com preveu l’article 55 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya i el capítol III del Decret
27/2001, de 20 de gener. Aquesta associació es va constituir amb els objectius
de previndre i actuar en situacions de greu risc o de catàstrofe , promoure i
realitzar activitats de caràcter voluntari i col·laborar amb el municipi amb
l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència de Cardona.
Durant el darrer any quatre nous membres han realitzat i superat el curs de
formació bàsica per a voluntaris de protecció civil, tal i com consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
Protecció Civil de Catalunya, i el capítol 4 del Decret 27/2001, de 23 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció
civil de Catalunya, on s’especifica que s’ha de realitzar el nomenament de
cadascun dels membres de l’associació per part de l’Ajuntament corresponent.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORD
Primer.- Nomenar a les següents persones com a membres de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, en tant que
han superat la formació bàsica prevista per als voluntaris de les associacions de
protecció civil i en compliment dels articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de Protecció Civil de Catalunya, i el capítol 4 del Decret 27/2001, de 23 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de
protecció civil de Catalunya :
Nom i Cognoms
Ana Ruiz Soto
Carles Jordana Fernández

DNI______
39387316T
77743217C
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Juan Ramon Ruiz Cantero
Nuria Jordana Fernández

39352005V
77743216L

Segon.- Donar trasllat del present Acord als Serveis Territorials d'Interior a la
Catalunya Central, per tal de poder acreditar aquests voluntaris.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil, Sra. Maite
Barrera per tal que expliqui el dictamen.
La regidora delegada de Protecció Civil comenta que el dictamen recull que tres
persones que des de fa temps són voluntàries de protecció civil ja han passat el
corresponent curs. Un curs que ha canviat i que és molt més exigent que no pas
ho havia sigut anteriorment. Per això vol agrair l'esforç i la constància
demostrada per aquests voluntaris per tal de superar el curs i la seva voluntat de
donar altruïstament hores del seu temps a la comunitat, sense demanar res a
canvi. I considera que cal remarcar-ho i valorar-ho perquè tots tenim aficions i
obligacions familiars, i aquestes persones són capaces de deixar-ho tot o de
treure temps d'on poden en benefici de donar servei a la comunitat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC manifesta que en nom
del seu grup, es vol sumar a les paraules de la regidora i agrair el treball i esforç
de totes les persones voluntàries que participen a l’associació.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU reitera que es tracta de
persones generoses, a qui tant ella com el seu grup volen donar les gràcies en
nom de la comunitat, de manera que volen aprofitar un cop més per reconèixer
la feina dels voluntaris de protecció civil, perquè tots saben que sempre hi són
en els moments difícils i quan se'ls necessita, i que les seva actuació ha estat clau
per resoldre temes molt importants.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 que formen la Corporació.
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3.1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de
la plantilla de personal i el catàleg d llocs de treball de l’Ajuntament
de Cardona de l’any 2015.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En el Ple ordinari de la Corporació celebrat en data 23 de desembre de 2014 es
va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, així com
la plantilla i el catàleg de llocs de treball.
Atesa la necessitat de modificar la plantilla i el catàleg de llocs de treball,
d’acord amb l’informe de Secretaria de data 30 d’abril de 2015, i de conformitat
amb les potestats d’autoorganització previstes a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i dels articles 69 i 74 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per
tal d’ajustar la plaça i lloc de treball del Secretari-Interventor d’habilitació
nacional.
Vist el que disposen els articles 25 a 33 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals en relació
a les plantilles i les relacions de llocs de treball.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local en relació a l’article 32.1 del Decret 214/1990 de
30 de juliol, el Ple és l’òrgan competent per aprovar les modificacions de la
plantilla i de la relació de llocs de treball.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Cardona per a l’any 2015, pel que fa a la plaça de Secretari interventor i
d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
de Cardona per a l’any 2015 en els lloc de treball de Secretari-Interventor
reservat a funcionari de carrera amb habilitació de caràcter nacional i d’acord
amb l’annex que s’adjunta.
Tercer.- Publicar aquestes modificacions al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
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Intervencions:
L'Alcalde explica que el dictamen respon a la incorporació del secretariinterventor d'habilitació nacional que ha guanyat la plaça de Cardona i que
l'ocuparà a finals de juny. La plaça ja està inclosa en la plantilla i el lloc de
treball al catàleg, però el que es fa és una adequació del complement de destí i
del complement específic per tal d'adaptar-los a la categoria adient.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC diu que vol agrair la
tasca que la Secretària-Interventora accidental ha realitzat durant aquest temps.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU diu que hi està d'acord
i que donat que és el darrer ple ordinari es guarda els agraïments pel final.
L'alcalde intervé en el mateix sentit i diu que també es reserva els agraïments
per la part final del ple.
La secretària-interventora accidental demana la paraula per agrair als tres grups
el seu suport i diu que li han facilitat molt la feina durant tot el mandat. I a part
del creixement personal que ha suposat ocupar la secretaria de forma accidental
tots els regidors li han fet el camí molt planer, de manera que els hi vol agrair,
així com també les seves paraules.
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).

3.1.5.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
protocol de l’Àliga de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la proposta de protocol de l’àliga de Cardona redactat pel Consell de
l’Àliga de Cardona, d’acord amb el text que acompanya el present dictamen.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el protocol de l’àliga de Cardona redactat pel Consell de
l’Àliga de Cardona d’acord amb el text que acompanya el present dictamen.
“PROTOCOL DE L’ÀLIGA DE CARDONA
1. Preàmbul
De totes les figures festives, l’àliga és la més complexa, la més completa simbòlicament i la que
té un paper més solemne perquè acompleix la màxima funció representativa, per una banda
representant la comunitat i per l’altra actuant en nom de la institució. L’àliga festiva és un
entremès eminentment català, amb alguna presència escadussera a les Illes Balears, al País
Valencià i a Bèlgica. El seu significat simbòlic i l’origen primer del que signifiquen les àligues
festives actuals el trobem reflectit en la iconografia tant laica com religiosa, i en textos diversos
entre els quals destaquen els bestiaris medievals. Els valors que representa l’àliga fan que sigui
una imatge habitual en l’heràldica i en els senyals o les banderes de nissagues i d’estats.
L’àliga és un dels components més antics del bestiari festiu i amb la personalitat més ben
diferenciada que les altres figures. Documentada ja al segle XIV, podem situar l’àliga dins del
conjunt de personatges, balls i danses característics dels seguicis festius i de les celebracions
medievals catalanes. És, des de llavors, l'única figura que amb el seu ball acompleix, tota sola,
funcions honorífiques i protocol·làries, més enllà de processons i concentracions d’entremesos.
L’àliga sol anar en un lloc destacat dels seguicis, sempre balla sola i la seva dansa acompleix una
funció ritual i sempre és molt solemne.
Actualment són nombroses les poblacions que tenen o han tingut l’àliga entre els seus elements
festius en algun moment de la seva història. L’àliga s’interpretava com un símbol del poder i per
això va coronada; en el bestiari popular, cenyir corona està gairebé reservat a les àligues. La
pràctica totalitat de les àligues que es coneixen porten o han portat alguna mena de corona. El
seu simbolisme es fa palès per les prerrogatives de què gaudeix: és l’únic entremès, ball amb
figures, que té el privilegi de ballar a l’interior de l’església i el seu lloc processional és el
d’honor, sempre el més proper a la custòdia. El seu principal paper, però, és protocol·lari, essent
la figura simbòlica que amb el seu ball s’encarrega de rebre els hostes més importants, els quals
honora amb l’execució de la seva dansa i la seva sola presència confereix categoria al visitant.

2. L’àliga de cardona
2.1.- Antecedents històrics a cardona
En el cas concret de Cardona, la tradició de la figura festiva de l’àliga i el seu ball es documenten
per dues referències escrites de la segona meitat del segle XVII. La primera d’elles és de l’any
1674, per la celebració de les primeres festes de la Mare de Déu del Patrocini. Va ser llavors quan
mossèn Joan Aynès, prevere i aleshores secretari arxiver de la comunitat de preveres de
l’església parroquial de Sant Miquel, va anotar com el diumenge 18 de setembre, un cop fet
l’ofici solemne del matí i després de les vespres (18 hores de la tarda), es va portar a terme la
processó general pels carrers de la vila amb totes les creus i tabernacles, alhora que les peces
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d’artilleria del castell disparaven salves i dansava l’àliga (després de vespres se feu processó
general per la vila ab totes les creus y tebernacles, tiraren les pesses del Castell y dansa la
águila).
La vila honorava la seva patrona amb el ball de l’àliga i així ho esmentava el secretari de la
comunitat de preveres parroquial. Cal interpretar que aquesta participació de la figura en la
nova festa era una alteració del costum i que, per això mateix, el prevere secretari se’n va fer
ressò; fins aleshores, el ball de l’àliga devia haver estat circumscrit a les festes del Corpus. La vila
del castell de Cardona, cap i senyera del vescomtat, comtat i ducat homònim des d’on
s’administrava l’extens i vast territori de la Catalunya Central, sotmès al domini jurisdiccional i
terrer dels seus senyors, els Folch de Cardona, havia adoptat la figura de l’àliga per fer-la ballar
el dia de Corpus i d’altres festes solemnes, a semblança d’allò que feien a Barcelona i a la resta
de ciutats i viles catalanes que exercien capitalitat territorial.
2.2.- Gravat del Palau Graells
El testimoni gràfic d’aquesta tradició apareix representat a manera de grafit en l’enlluït de calç i
morter que recobria una de les parets del Casal de Graells, un antic casal gòtic bastit a cavall dels
segles XII i XIV, i que inclou, a més, una decoració mural amb cortinatges i l’escena d’una
cavalcada senyorial. És en aquest context que alguna mà anònima va cisellar sobre el morter la
figura de l’àliga ballant al costat d’altres figures (escuts, ballestes, torsos i cossos indefinits) i
grafismes d’època gòtica. Es tracta d'una figura antropomorfa amb dits, braços, un cap d’àliga,
un cosset que podria representar el plomall que recobria la roba, faixa i faldó, en allò que, avui
per avui, podem considerar la representació més antiga d’una àliga festiva a Catalunya. La
representació del plomall del cos és similar a la representació de l’àliga bicèfala d’unes guixeres
del sostre de la sala del castell, contemporànies del grafit.
La vinculació de l’àliga establerta des del 1674 amb les festes del Patrocini i el seu ball en el
decurs de la solemne processó general amb la imatge de la Mare de Déu es va mantenir en el
temps. Així ens ho indica la segona referència escrita que tenim de la figura. Setze anys després,
el 1690, l’albarà número 77 de la Clavaria o tresoreria comunal de la vila de Cardona, recollia el
pagament de 9 lliures i 3 sous fet a favor d'Onofre Roca “per averse ocupat en adobar la àguila
de dita Universitat per les festes de Nostra Señora del Patrocini”. Mossèn Onofre Roca era el
sagristà de l’església parroquial i rebia un salari de 25 lliures anuals. El fet que fos ell el
responsable de reparar i cuidar l’àliga ens porta a creure que aquesta es custodiava a la sagristia
o d’altres dependències del temple parroquial.
La Guerra de Successió i la defensa que Cardona va fer aleshores de les llibertats i drets dels
catalans fins a la seva rendició honrosa del 18 de setembre de 1714, van comportar per a la vila
glòria i fama en l’esdevenir. Però també el dolor i misèria d’un Castell i una vila dominada pels
guanyadors de la contesa, inclosa la pèrdua de la figura de l’àliga i el seu ball, que als seus ulls
recordaven massa la casa imperial d’Àustria i la causa de l’arxiduc Carles.
De llavors fins al 2014, Cardona va deixar de ballar la seva àliga, i en el marc de la
commemoració del Tercer Centenari d’aquells esdeveniments, Cardona ha recuperat de nou
aquesta centenària tradició amb tota la seva simbologia i esplendor, estrenada el 7 de setembre
de 2013 dins dels actes de la nostra Festa Major i en honor de Maria Santíssima del Patrocini,
que, com a continuadora de les festes del Patrocini de Maria, instaurades el 1674, té 339 anys de
tradició.
2.3.- Restitució d’un Element Emblemàtic
Les referències documentals i els grafits del Palau Graells avalen l’aposta ferma per la restitució
d’un element emblemàtic de la nostra cultura popular dins el programa de la nostra festa major,
que inclou altres elements significatius com la solemne processó d’anada i tornada amb la
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imatge petita de la Mare de Déu en companyia dels confrares del Patrocini (Confraria fundada
l’any 1675) i dels vuit nens bastoners del Ball de bastons (amb una dansa documentada des del
1704) i naturalment de la celebració del Corre de bou, amb més de sis-cents anys d’antigor
(documentat des del 1409).
L’Àliga és propietat del poble de Cardona i n’ostenta la seva titularitat l’Ajuntament de Cardona,
per mitjà del Consell de l’Àliga i els Aliguers de Cardona. La figura de la nova àliga, obra de
l’escultor Antoni Mujal, s’ha restituït coincidint amb els actes previs al Tricentenari, i ha estat
possible mercès a moltes aportacions desinteressades dels cardonins i a la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
La recuperació de la figura enriqueix el context festiu de la vila amb els diversos balls
contemplats en aquest protocol i, en especial, ha de contribuir a significar i enaltir una festa
major que per mèrits propis forma part del patrimoni cultural català.

3.- El Consell de l’Àliga
Per ser membre del Consell de l’Àliga es valorarà la seva implicació amb la vila, així com el
coneixement del món del patrimoni festiu i la cultura popular locals, sense que sigui
indispensable estar empadronat a Cardona.
3.1.- Composició
3.1.1. Consellers municipals
El càrrec de secretari el tindrà el director de l’Arxiu Històric Municipal que pels seus
coneixements i perfil professional pugui respondre a les particularitats del Consell de l’Àliga.
 President:
Alcalde
 Secretari:
Director de l’Arxiu Històric Municipal
L’Ajuntament té en el Consell de l’Àliga, 2 vots, el del president i el del secretari.
Si escau, l’alcalde podrà delegar les seves funcions de president en un regidor, però haurà de ser
sempre en el mateix.
Llevat de l’alcalde, no pot formar part del Consell cap altre membre del consistori.
3.1.2.- Consellers d’entitats
Els consellers representants de les entitats seran designats per aquestes i no necessàriament
han de tenir càrrecs directius.





Un representant designat per la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini.
Un representant de la Colla de Geganters i Grallers de Cardona.
Un representant de la Banda de Música de Cardona.
Un representant dels Aliguers de Cardona.

En el cas que l’entitat que ha designat el seu representant decideixi revocar-lo, el Consell tindrà
en compte la proposta, però aquesta no serà vinculant i, per tant, serà el mateix Consell que
resoldrà si escau el cessament.
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3.1.3.- Consellers de la vila
Els consellers en representació de la vila no han de formar part de la junta directiva de les
entitats membres del Consell i han de ser escollits per la seva vàlua i trajectòria cultural. Seran
escollits pel mateix Consell.
 Tres consellers escollits en representació de la vila de Cardona.
3.2. Funcions del consell de l’àliga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vetllar pel manteniment i l’aplicació del Protocol de l’Àliga, així com pel seu
desenvolupament correcte.
Vetllar pel manteniment físic de la figura de l’Àliga per tal que no es deteriori el seu
aspecte i els elements simbòlics que ostenta.
Vetllar pel manteniment de la qualitat de l’actuació en general i del Ball de l’Àliga en
concret.
Decidir la idoneïtat del desplaçament en els casos en els quals es requereixi l’Àliga per
anar fora de Cardona.
Decidir la idoneïtat de l’actuació i del Ball de l’Àliga en els casos excepcionals que
sorgeixin dins mateix de Cardona.
Decidir en tots aquells temes relacionats amb l’Àliga no previstos en el protocol ni en el
reglament del Consell.
Acompanyar l’Àliga en les seves aparicions.
Coordinar-se amb els Aliguers de Cardona per tal que es puguin atendre els
compromisos de l’Àliga de Cardona.
Col·laborar amb els Aliguers de Cardona a fi que puguin desenvolupar la seva tasca
satisfactòriament.
El Consell designarà un dels seus membres com a coordinador a cada festa per tal que es
segueixi el protocol i per preveure com es resolen els possibles imprevistos.

3.3.- Acords del Consell de l’Àliga
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

El Consell es reunirà de forma ordinària un mínim de tres cops l’any i les sessions seran
convocades per la presidència.
Les sessions extraordinàries es convocaran quan ho requereixi la urgència d’un tema a
resoldre, convocades per la presidència. També es faran sessions extraordinàries quan
ho demani 1/3 dels membres del Consell. La convocatòria de les sessions
extraordinàries demanades no podrà superar els 15 dies.
Els acords del Consell es decidiran per una majoria de 2/3 parts (6 representants
mínim si el Consell és de 9 membres). Les votacions s’han d’aprovar per un mínim de
2/3 dels presents, amb un mínim de 5 vots favorables.
No existirà ni el vot de qualitat ni el dret de veto. Tampoc no s’admet el vot en blanc o
l’abstenció.
Per motius específics o tècnics, excepcionalment i per acord del Consell, es podrà
convidar puntualment a les reunions d’altres persones que no tindran vot.
El Consell podrà incrementar els seus membres si així ho aprova el Consell i en cap cas
se’n podrà reduir el nombre. L’increment de membres del Consell no ha de significar un
desequilibri de vots a favor de l’Ajuntament o de qualsevol de les entitats representades.
L’aprovació i modificació del protocol de l'Àliga es debatrà i aprovarà en el Consell de
l’Àliga i s'haurà de ratificar per acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Cardona.
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3.4.- Durada dels Càrrecs del consell de l’àliga
 La presidència recaurà en l’alcalde vigent i es renovarà al mateix temps que es renovi el
consistori.
 Els càrrecs es renovaran cada 4 anys de manera alternativa.
 La renovació dels càrrecs de conseller de la vila es farà per consens entre els membres
del Consell. En el cas que no s’arribi a un consens, es votarà fins a escollir 3 candidats
possibles per a cada vacant i la tria final es farà per insaculació.
 Si un membre del Consell plega abans d’expirar el seu mandat, s’escollirà un substitut
que acabarà el temps de mandat que li quedi al conseller substituït.
 Els consellers podran repetir com a membres del Consell, però no podran encadenar dos
mandats consecutius.
 Excepte l’alcalde, cap membre del Consell pot tenir un càrrec polític al consistori.
 Es podrà acceptar la revocació d’un membre del Consell a instàncies de l’entitat que
l’hagi designat. Serà, però, el Consell qui decidirà si se’l cessa o no.
3.5.- Aliguers
Per ser aliguer cal ser major de 18 anys, estar empadronat a Cardona i tenir un compromís clar
amb la vila i el seu patrimoni festiu.
Per ser integrant dels Aliguers de Cardona cal presentar una sol·licitud segons estableixi el
Consell de l'Àliga. Serà el Consell qui gestionarà aquestes sol·licituds i qui entregarà la llista final
de sol·licitants al cap dels Aliguers. Seguidament, els Aliguers de Cardona avaluaran els
aspirants i escolliran el futur aliguer segons les aptituds demostrades en el procés d'avaluació.
Els Aliguers de Cardona, en assemblea, escolliran els nous membres segons les majories i
sistema establert en el protocol intern dels aliguers.
3.6.- Llibres
És crearà el Llibre de l’Àliga.
1. Documents del Consell de l’Àliga:
 Registre de membres del Consell de l’Àliga
 Actes, acords i documents del Consell de l’Àliga
2. Documents de l’Àliga i els Aliguers
 Registre d’aliguers de Cardona
 Registre de balls i balladors
 Documents derivats de la gestió dels Aliguers de Cardona
3.7.- Les Actuacions de l’Àliga
L’Àliga només farà aparició per ballar en els casos contemplats en el present protocol. En
aquelles ocasions excepcionals en les quals es requereixi o sigui susceptible d’interpretar el Ball
de l’Àliga, serà el Consell qui decidirà la seva idoneïtat.
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3.7.1.- La Marxa
La Marxa de l’Àliga de Cardona va ser composta per Narcís Mellado i estrenada el dia 7 de
setembre de 2013 i ha estat creada per acompanyar l’Àliga en els seus desplaçaments.
 L’Àliga sempre es desplaçarà acompanyada per la seva música de marxa i únicament per
aquesta.
 Es podrà crear alguna altra música de marxa si el Consell ho considera oportú, però mai
per substituir l’actual.
 La Marxa serà el preludi del Ball de l’Àliga.
3.7.2.- El Ball de l’Àliga
El Ball de l’Àliga, compost per Xavier Ventosa i amb coreografia de Jan Grau, va ser creat com a
dansa solemne i protocol·lària de la vila de Cardona.
 L’Àliga només ballarà amb la música del seu ball.
 Es podrà crear alguna altra música de ball si el Consell ho considera oportú, però mai
per substituir l’actual.
 Excepcionalment i sempre per acord del Consell de l’Àliga podrà ballar la melodia i/o el
ball d’una altra àliga.
3.7.3.- Ballades de l’Àliga
3.7.3.1.- En el marc de la Festa Major
Festa Major de la Mare de Déu del Patrocini
 Dissabte a la plaça del Mercat a l’arribada de la processó.
 Dilluns a l’interior de l’església, en acabar l’Ofici.
 Dimarts a la plaça del Mercat al comiat de la processó.
3.7.3.2.- Diada del 18 de setembre
Commemoració de la capitulació amb honors del castell de Cardona el 1714.
 Diada del 18 de setembre en l’acte d’homenatge davant del monument commemoratiu.
3.7.3.3.- Ocasions honorífiques
Acte de lliurament del principal guardó honorífic de Cardona.
 Concessió del títol de Fill/a Predilecte/a o Fill/a Adoptiu/va de la vila de Cardona.
3.7.3.4.- Altres ocasions
L’Àliga podrà ballar en ocasions excepcionals o en honor d’una personalitat destacada, sempre
que ho aprovi el Consell de l’Àliga.
3.8.- Els Balls de l’àliga
DISSABTE, processó de trasllat de la Mare de Déu del Patrocini
1. L'Àliga espera a l'entrada del temple l’arribada de la processó.
2. En arribar la processó, la comitiva amb la imatge s’atura sota l'arc.
3. La Banda de Música segueix el recorregut tocant fins a la seva tarima, on s’instal·la. La
tarima està col·locada a la dreta de la portalada del temple, sota el campanar.
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4. L’estendard amb els seus portadors també segueix la marxa i s’ubica a la dreta de la
portalada del temple, al costat dels músics.
5. Un cop els músics i l’estendard han depassat el centre de l’espai de davant la portalada
del temple, membres de la Confraria i els acompanyants de l'Àliga obren una rotllana al
centre de la plaça.
6. Un cop feta la rotllana, els 8 nens del Ball de bastons fan passadís al centre de la plaça i
es queden quiets. Seguidament para la música i els músics canvien la partitura.
7. La Banda interpreta la Marxa de l'Àliga. L'Àliga s'aixeca, fa una salutació a la Mare de
Déu i a les autoritats, va fins als portals de l’altra banda de la plaça, es gira i es planta.
S’atura la Marxa de l’Àliga.
8. Amb l’Àliga plantada, la Mare de Déu es dirigeix cap a l'entrada del temple. Els nens del
Ball de bastons mantenen el seu lloc fent passadís. Les autoritats l'acompanyen i tots es
col·loquen a l'entrada de l'església.
9. A continuació es balla el Ball de bastons. Un cop acabat, els balladors s’ubiquen davant
de la imatge.
10. Ball de l’Àliga.
11. En acabar el ball, entra tothom al temple: Mare de Déu, autoritats, nens del Ball de
bastons. L’Àliga entra la darrera encaminant-se cap al final de la nau. Un cop acabat
l’ofici, es dipositarà a la capella de la pila baptismal.
DILLUNS, ball a l’interior del temple
Prèviament, la Confraria s’haurà fet càrrec de reordenar les bancs de l’església per tal de deixar
l’espai necessari per al Ball de l’Àliga.
1. El seguici format per les autoritats i l’Àliga, acompanyats dels cardonins que s’hi
afegeixin, es desplaçarà amb la Marxa de l’Àliga des de l’Ajuntament fins al temple.
Els representants de l'Ajuntament es col.loquen als bancs del costat de l'orgue i els
membres de la Confraria als bancs del rellotge.
2. Un cop arribats, es situarà l'Àliga a la capella del Santíssim.
3. En acabar l’ofici tindrà lloc el Ball de l’Àliga.
4. Durant el Ball de l’Àliga, els músics estaran situats a l’escalinata de la banda de
l’orgue.
5. Amb la Marxa de l’Àliga, l'Àliga sortirà de la capella del Santíssim fins al passadís
central i avançarà fins a situar-se al mig de l’espai, davant de l’altar.
6. Ball de l’Àliga.
7. Un cop acabat el ball, l’Àliga quedarà al mig de l’espai de ball i s’esperarà que hagi
sortit la gent de l’església per dipositar-la a la capella baptismal.
DIMARTS, processó de retorn de la Mare de Déu del Patrocini
Acabada la missa, membres de la Confraria i els acompanyants de l'Àliga fan passadís perquè
surti l'Àliga primer del temple.
1. L'Àliga surt del temple amb la Marxa de l’Àliga que la Banda de Música interpreta des
de la tarima. L'Àliga es col·loca davant els portals de la plaça mirant la portalada de
l'església.
2. Els nens del Ball de bastons surten del temple darrera l'Àliga i es situen al centre de la
plaça, en la posició prèvia al seu ball.
3. Un cop la Mare de Déu és a l'entrada del temple, acompanyada de les autoritats,
s’interpreta el Ball de bastons.
4. Un cop finit el Ball de bastons, els nens es posen davant la imatge i s’interpreta el Ball
de l'Àliga.
5. En acabar, arrenca la processó i l'Àliga s’espera fins que hagin passat per entrar a
l'església.
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Diada del 18 de setembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'Àliga se situa al costat del pebeter.
La Banda de Música es col·loca al costat de l'Àliga i sota les barreres.
Arriben les autoritats i esperen a la Fira de dalt, situats enfront del monument.
L'Alcalde fa el discurs davant el monument i torna al lloc de les autoritats.
Ball de l'Àliga.
Acabat el ball, l’Àliga, acompanyada de la Banda de Música i amb la melodia de la
Marxa de l’Àliga, se'n torna al temple.”

Segon.- Comunicar aquesta aprovació al Consell de l’Àliga de Cardona per al
seu coneixement.”
Intervencions:
L'alcalde comenta el dictamen explicant que el que es proposa és l'aprovació del
protocol que regeix el funcionament de l'àliga de Cardona recuperada el 2014. El
Consell de l'àliga és l'òrgan en el qual es debat tot el que fa referència a l'àliga i
és qui ha elaborat el protocol amb l'assessorament de diferents tècnics, entre els
quals en Jan Grau, que és la persona experta en el món de la cultura popular i va
fer l'esborrany de protocol, i el director de l'Arxiu històric municipal. El protocol
regeix la figura i el ball de l'àliga i es pretén donar-li la oficialitat i
institucionalització que aquest símbol es mereix. Per tot això s'ha considerat
important aprovar aquest Protocol pel plenari municipal.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU diu que consideren
que és molt important la protocolització de l'àliga i dels actes, en tant que això
contribueix a dotar de rellevància les celebracions.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 que formen la Corporació.
3.1.6.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a manifestar la
conformitat de l’Ajuntament de Cardona amb la modificació dels
Estatuts de la fundació aprovada pel Patronat de la Fundació
Cardona Històrica el 28 d’abril de 2015.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“El patronat de la Fundació Cardona Històrica, en sessió celebrada el dia 28
d’abril de 2015, va aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Cardona
Històrica en virtut del que es disposa a l’article 335-1 de la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.
Atès que la Fundació Cardona Històrica va ser constituïda per acord de
l’Ajuntament de Cardona i, per tant, consta com a entitat fundadora als efectes
del que preveu el Codi civil de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Cardona, en tant que
entitat fundadora a efectes del previst en el Codi Civil de Catalunya, amb la
modificació dels estatuts de la Fundació Cardona Històrica, aprovada pel
Patronat de la Fundació en data 28 d’abril de 2015.
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Protectorat de Fundacions en el tràmit
d’aprovació d’aquesta modificació.”
Intervencions:
L'Alcalde explica que la secretària va recomanar que a part de l'aprovació de la
modificació dels estatuts de la Fundació pel patronat de l'entitat, també es
portés al Ple per tal que quedés manifesta la voluntat de l'ajuntament, en tant
que fundador de la FCH.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que ja que es
sotmet a l'aprovació del Ple i que l'acord de modificació dels estatuts es va
prendre en patronat de la Fundació, els agradaria que hi hagués un annex a
l'acta del Ple on constés l'acta complerta del patronat de la Fundació on es va
prendre aquest acord i d'aquesta manera quedarien reflectides les observacions
que es van fer.
S'accepta que aquesta acta de la FCH figuri com a annex a l'acta del Ple.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 que formen la Corporació.

4.- AREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LA PERSONA.4.1.- REGIDORIA DE JOVENTUT
4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Joventut relatiu a
l’aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Cardona de
l’Ajuntament de Cardona per al període 2015-2018.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la voluntat de disposar del Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de
Cardona per al període 2015-2018.
Aquest ajuntament ha tramès l’esmentat Pla Local de Joventut a la Direcció
General de Joventut de la Generalitat fent constar que aquest s’elevaria al Ple
per a la seva aprovació.
La tinent d’alcalde delegada de Joventut, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut de Cardona de
l’Ajuntament de Cardona per al període 2015-2018.
Segon.- Exposar el Pla Local de Joventut per un termini de 30 dies,
mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de
presentació d’al·legacions. Si no es formula cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública el Pla s’estendrà aprovat
definitivament sense cap altre tràmit ulterior.
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada de Joventut, Sra. Aida
Molner, per tal que expliqui el dictamen.
La tinent d'alcalde delegada de Joventut comenta el dictamen i diu que
l'Ajuntament de Cardona ha impulsat, durant la present legislatura, l’elaboració
del Pla Local de Joventut 2015-2018. Un document que ha de servir per definir i
desenvolupar les polítiques de joventut a la vila, fent-ho de manera integral i
amb la participació dels joves i del teixit associatiu cardoní. Per afrontar
l’elaboració del Pla Local de Joventut l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció a
la Diputació de Barcelona i aquest ajut va servir perquè aquest organisme
contractés l'empresa que el va redactar. La tasca de l'empresa va consistir en
elaborar una diagnosi de la realitat juvenil del municipi, mitjançant la utilització
combinada de tècniques d’investigació quantitativa i qualitativa, i es va dibuixar
un retrat de la realitat juvenil del municipi, centrat especialment en la realitat
dels joves en una franja d'edat entre 15 i 29 anys. Aquest estudi es va fer
mitjançant una anàlisi demogràfica i socioeconòmica a partir del recull de les
dades procedents de l'IDESCAT, l'INE, el Departament de Treball, la
Generalitat, el padró municipal, el programa HERMES de la Diputació, etc. I
l’objectiu d'aquesta investigació va ser obtenir un retrat estadístic rigorós i
fidedigne de la situació dels joves del municipi, que va servir de marc referencial
a partir del qual interpretar i abordar les conclusions i propostes del procés
participatiu. Per altra banda, l'estudi qualitatiu de la diagnosi es va fer a partir
de diverses sessions participatives a fi de comptar amb la màxima participació i
la implicació dels joves de la vila, així com dels agents socials i les entitats.
Les sessions van ser: grups de discussió juvenil per grups d'edat de joves de
Cardona de la franja de 15 a 29 anys, grup de discussió amb representants del
teixit associatiu, grup de discussió amb professionals i agents socials relacionats
amb l’àmbit juvenil, grup de discussió amb els actors polítics i en el qual van
participar els tres grups municipals, i grup de discussió amb els centres de
secundària, on es van fer dues sessions.
Amb tota aquesta tasca de recopilació de dades i d’informació es va abordar la
redacció del Pla Local de Joventut, un document que pauta l’estructura i descriu
les polítiques de joventut a desenvolupar en els propers anys 2015-2018.
D'aquesta manera el Pla no només consisteix en un estudi de la realitat juvenil i
un compendi de les actuacions de cara al futur, sinó també un compromís sincer
amb el futur i la qualitat de vida dels joves de Cardona.
La voluntat global que impregna el conjunt del projecte és garantir que tots els
àmbits que configuren la governança municipal tinguin en les seves prioritats
durant els quatre anys el desenvolupament de programes i serveis adreçats a la
millora de la qualitat de vida i del benestar dels joves cardonins. Finalment els
objectius estratègics són que el Pla Local contribueixi a generar les condicions
necessàries per tal que els i les joves de Cardona puguin desenvolupar el seu

23

projecte de vida a la vila. La missió, per tant, és garantir que els àmbits del pla i
que configuren la governança municipal atenguin al desenvolupament de
programes i serveis adreçats a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu
juvenil atenent a la diversitat de formes i models de vida. Per fer-ho el Pla vol
afavorir l'empoderament dels joves impulsant el seu paper actiu com a
ciutadans en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació,
fomentant els valors com la cooperació i l'emprenedoria i oferint oportunitats
per la corresponsabilització en el desenvolupament de les polítiques de joventut
a Cardona.
Per facilitar la realització del projecte de vida dels joves del municipi i una
formació acadèmica sòlida que garanteixi el seu accés al mercat de treball,
inspirant l’esperit emprenedor i la motivació. També es potenciarà la
participació dels joves en els afers públics i s'implementaran accions destinades
a fomentar l'associacionisme, la cooperació i el voluntariat entre la població
jove. I finalment també es prendran en especial consideració les polítiques
d’accés a l’habitatge per als joves.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC opina que és important
comptar amb el Pla Local de Joventut per tal d'encaminar les polítiques
adreçades als joves del proper mandat. Però que cal tenir en compte que ha de
ser un document viu, i que les previsions que s'hi contemplen es vagin
modificant durant l'aplicació del Pla, d'acord amb l’evolució dels joves i dels
resultats de les actuacions que es plantegen.
La Sra. Molner diu que hi està d'acord. I que també vol dir que també és molt
important disposar del Pla Local de Joventut perquè l’Ajuntament es pugui
acollir a les subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona en
matèria de joventut.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU intervé en el sentit que
és necessari disposar del document i tenir una diagnosi ben feta en matèria de
joventut. El seu grup ho veu com un punt de partida, i estan d'acord en que ha
de ser un document viu. Avui s’aprovarà el Pla, però després comença la feina de
la seva aplicació, perquè encara que hi constin unes actuacions concretes, el
món cada vegada evoluciona més ràpid i s'ha de ser capaç d'anar adaptant les
previsions.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 que formen la Corporació.
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5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.L’Alcalde diu que a part dels punts inclosos a l’ordre del dia hi ha un assumpte
sobrevingut i que caldria incloure’l a la consideració del Ple, que és:
-

Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or
de la Vila de Cardona”, any 2015 a Caritas Parroquial de Cardona.

En tant que aquest punt no està inclòs en l’ordre del dia del Ple, en primer lloc
cal procedir a votar la procedència o no 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 el
“Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la
Vila de Cardona”, any 2015 a Caritas Parroquial de Cardona”, que s’aprova per
unanimitat dels 13 membres que formen la Corporació.
A continuació dóna la paraula a la secretària per llegir el dictamen.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès la molt meritòria tasca social desenvolupada per part de Càritas
Parroquial de Cardona, centrada en l’atenció a la població amb majors
dificultats socials i d’inserció i impulsora de diversos programes de suport social
(acollida i assistència, persones sense llar, programa d’immigració, atenció a la
infància i la vellesa, promoció de l’ocupació, etc).
És voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer la trajectòria de les persones
físiques o jurídiques que han destacat, de manera singular, pels seus mèrits al
servei de l’interès general de la Vila de Cardona.
El Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 9 “el
Saler d’Or de la Vila de Cardona” com a “distinció honorífica que reconeix els
mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o jurídiques,
en l’àmbit turístico-cultural i/o social que ha beneficiat d’una manera
meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.
Per Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2015 es va incoar expedient
d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de
Cardona” a CÀRITAS PARROQUIAL DE CARDONA, a l’empara i de
conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament d?honors i Distincions de la
Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.
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Per part de l’Instructor de l’expedient s’han complert totes les accions
necessàries per acreditar la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a
CÀRITAS PARROQUIAL DE CARDONA, tal i com estableix l’article 14 de
l’esmentat Reglament.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona”, any 2015, a
CÀRITAS PARROQUIAL DE CARDONA, distinció prevista a l’article 9 del
Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de
2006, en reconeixement de la seva molt meritòria tasca social, centrada en
l’atenció a la població amb majors dificultats socials i d’inserció i impulsora de
diversos programes de suport social (acollida i assistència, persones sense llar,
programa d’immigració, atenció a la infància i la vellesa, promoció de
l’ocupació, etc).
Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors
i Distincions de Cardona.
Tercer.- Notificar aquests acords a Càritas Parroquial de Cardona per al seu
coneixement i efectes.”
Intervencions:
L'alcalde diu que la proposta, tal i com es va parlar a la comissió informativa, és
concedir el Saler d'Or de la Vila de Cardona a Càritas Parroquial de Cardona.
Càritas es va constituir a Cardona l'any 1985 i, per tant, fa trenta anys, i és una
de les entitats socials més importants del municipi, i que ha demostrat amb
escreix la seva vinculació a les persones més vulnerables i, sobretot, l'ajuda i
l'atenció a aquestes persones. Durant aquests darrers cinc anys on la crisi ha
sacsejat molt a la població, i també a la societat cardonina, l'entitat ha tingut un
paper actiu en la supervivència de moltes persones. D'això en pot donar
testimoni la regidora delegada de Benestar Social, que ha viscut en primera
persona l'esforç de Càritas, juntament amb Serveis Socials amb qui ha
col·laborat estretament, per ajudar la població més desafavorida a nivell
econòmic i intentar que ningú quedi endarrere en el progrés social, tot i les
enormes dificultats.
Càritas porta a terme molts programes a Cardona, en tots els àmbits, des de
l'atenció a les persones sense llar, a les persones grans amb dificultats, les
persones amb dificultats d'inserció laboral... I també destacar la tasca important
que fan a nivell d'integració scial dels nouvinguts.
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Cardona no té cap entitat que faci aquesta funció com la fa Càritas i, per tot això,
el seu paper és cabdal, com també ho és en la formació per a la inserció laboral
dels col·lectius amb majors dificultats d'ocupació. A part dels ajuts directes que
donen cada any a les persones amb necessitats.
També és important dir que l'entitat aposta pel voluntariat, i que no hi ha cap
altre entitat a Cardona que tingui una borsa de voluntaris tant important, i que
supera les seixanta persones. Un voluntariat que setmanalment fa tasques en els
diversos programes que impulsa Càritas i que dediquen el seu temps a les altres
persones.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, en nom del grup del PSC, es suma a les paraules de l'alcalde i
considera que Càritas és mereixedora d'aquesta distinció, justament en un
moment en que ha hagut d'incrementar la seva activitat com a conseqüència de
la situació econòmica. Una entitat que realitza una important tasca social, que
cal destacar i reconèixer amb aquesta distinció.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU diu que Càritas a
Cardona fa una molt bona feina i cal posar-la en relleu. A nivell de país durant
aquests anys de crisi també ha fet molt bona feina. És una entitat vinculada a la
religió catòlica i això no l'impedeix ajudar a tota la gent, amb independència de
quina sigui la seva religió i el seu origen, i sense que hagin de compartir cada
idea, simplement ajudant a les persones que ho necessiten. I cal reconèixer el
mèrit i expressar, un cop més, tot el suport a les persones voluntàries que
participen en la tasca d'aquesta entitat. A Cardona hi ha molta gent generosa,
que fa molta feina, sense demanar res a canvi, i que a més ho fa amb constància,
que encara és més difícil. A vegades es pot fer una col·laboració puntual en una
proposta, però fer-ho amb caràcter constant és més complicat. Per la seva feina
coneix persones de Càritas que ajuden a persones grans i ho fan cada cap de
setmana, a vegades més d'un dia a la setmana, mes darrera mes, any rere any.
Per tant, volen donar l’enhorabona a Càritas per aquesta distinció i estan
totalment d'acord en que se'ls atorgui aquesta distinció.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 que formen la Corporació.

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

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

1) Vol saber com està anant la concessió dels ajuts que es van convocar per
fomentar el lloguer i els nous empadronaments al municipi.
La Sra. Molner diu que ja saben que es va preveure la corresponent partida per
aquests ajuts al pressupost municipal de l’exercici 2015 i es va redactar i aprovar
l’ordenança reguladora d’aquests incentius. El mes de març es va obrir la
presentació de sol·licituds per poder-s’hi acollir. Ha vingut molta gent a
demanar informació de les subvencions i fins ara se n’han concedit quatre i n’hi
han d’altres de sol·licitades que estan pendents de documentació. Es preveu
esgotar la partida pressupostada per aquests ajuts aquest 2015.
El Sr. Casas pregunta com es preveu el pagament d’aquests ajuts, i la tinent
d’alcalde delegada d’Hisenda contesta que, tal i com s’estableix a l’ordenança, la
meitat de l’ajut s’abona en el moment en que es concedeix i després de vuit
mesos s’abona l’altre meitat.
2) El Sr. Casas diu que amb les obres del nou camp de futbol de Cardona ja no es
disposa de la pista de tennis que hi havia. Ara la gent que vol practicar tennis ha
d'anar a la pista del costat del camp de futbol de La Coromina, un emplaçament
que no es pot considerar idoni i que pot generar inconvenients en tant que per la
seva proximitat al camp de futbol pot suposar que fins i tot s'escapi alguna
pilota de futbol i vagi a parar a la pista de tennis.
L'alcalde contesta que considera que les persones que volen jugar a tennis a
Cardona ho poden fer sense cap problema a la pista de La Coromina, fins i tot
amb millors condicions que les que hi havia anteriorment. Les persones que
jugaven a tennis abans de les obres del camp de futbol no disposaven d'una
pista com la de La Coromina, perquè l'existent estava força pitjor, i ara ho poden
fer amb total llibertat i, segons li han fet arribar, de forma molt més
satisfactòria.
La pista de La Coromina està bé, i ara s'hi posarà llum i per tant es potenciarà.
La idea és fer-ne alguna més en la propera legislatura, si els ciutadans els
atorguen la responsabilitat de govern, però de moment es disposa d'una pista
municipal que es fa servir i que està preparada per la pràctica del tennis.
I que es jugui al costat del camp de futbol de La Coromina té les mateixes
complicacions que tenia jugar al costat del camp de futbol de Cardona.
El Sr. Ballesteros intervé reafirmant les paraules de l'alcalde en el sentit que les
condicions actuals són les mateixes que hi havia abans, en tant que ambdues
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pistes es troben al costat del camp de futbol, però amb la diferència que les
instal·lacions actuals són millors.

El grup Municipal de CiU.
-

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

1) La Sra. Farràs diu que aquests dies endarrere s'estava fent el pivotatge del
camp de futbol i els va arribar que durant tres o quatre dies havien parat les
màquines, desconeixen si perquè ja s'havia arribat al fons o si perquè, tal i
com han sentit comentar, finalment s'havia de baixar més. Per això voldrien
que els expliquessin que ha passat.
L'alcalde explica que les obres del camp de futbol van al ritme esperat i que les
condicions són favorables. A més la pantalla en tot el corner dels pivots està
gairebé acabada. Sí que és veritat que hi va haver un error en els primers pivots,
que es van fer curts. Es pensaven que havien arribat al sòl ferm i no hi havien
arribat i els van haver de tornar a repetir. Si s'hi fixen la broca que hi havia
abans no és la mateixa que amb la que es treballa ara, perquè s'ha hagut de
baixar uns metres més. Això no suposa res més que l'aturada dels dos o tres dies
de les obres, tot i que els moviments de terres van continuar fins i tot en aquells
moments.
La Sra. Farràs demana si els pivots que es van fer són els mateixos que hi havia
en el projecte i si el que passa és que a l'hora de la veritat s'han hagut d'allargar.
I el Sr. Estruch respon que efectivament és com diu la regidora. En el projecte hi
havia una aproximació del que podia ser i fins on s'havia d'arribar, però calia fer
la comprovació prèvia. Però no es va comprovar abans de que es fessin els pivots
i d'aquí l'error. I el geòleg després va comprovar que els pivots eren curts, de
manera que es va assumir l'error.
2) La Sra. Farràs diu que en la comissió informativa es va explicar que s'havia
retirat la convocatòria de la plaça de caporal de la policia local. Abans ells ja
tenien pensat fer la pregunta, perquè la veritat és que a nivell de xarxa
circulen acusacions força greus a l'equip de govern. Unes acusacions que
suposa que també té l'equip de govern i vol saber si es vol fer alguna cosa al
respecte.
La secretària exposa que es va fer una convocatòria per a la provisió d'un lloc de
treball de caporal de forma interina de la Policia Local de Cardona en règim de
promoció interna. En l'esmentada convocatòria hi van concorre com a candidats
tres agents del cós de la Policia Local perquè, com s'ha dit, és en règim de
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promoció interna, de manera que no és una convocatòria oberta a la qual pot
concorre tot aquell que ho vulgui, sinó aquells agents de la Policia Local de
Cardona que, a més, portin un mínim de dos anys d'antiguitat com a agent. Es
va iniciar l'esmentat procediment per a la provisió d'aquest lloc de treball i fins i
tot se’n va celebrar la primera prova, consistent en un psicotècnic, amb el
resultat de dos candidats aptes i un de no apte. La següent prova estava prevista
pel següent dilluns i el divendres abans va arribar la notificació de la
impugnació de l'esmentat procés en la jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
Davant d'això el que va fer l’Ajuntament va ser suspendre el procés, amb el
decret que figura en la relació de decrets del present Ple, i per estudiar com
procedir.
De tots els motius que consten en la impugnació del procés, només n'hi ha un
que planteja dubtes jurídics, tot i que no constitueix el motiu principal del
demandant: el fet que la presidenta del tribunal és la mateixa secretària
accidental de la corporació, tal i com s'ha fet tradicionalment en aquest
ajuntament en molts d'altres processos selectius. Però la recomanació és que el
secretari o secretària actui no com a president/a sinó com a secretari/ària del
tribunal, i per tant, amb veu però sense vot, i en qualitat de fedatari/ària
públic/a. Davant d’aquest fet l’ajuntament es planteja com actuar i es va decidir,
per indicació jurídica, anul·lar la convocatòria i després fer “foc nou”, de manera
que si es torna a convocar el procés després de les eleccions les bases vagin en
aquest sentit a nivell de composició del tribunal de selecció. En la demanda, a
part del tema de la presidència, també es fa esment a l’especialització dels
membres del Tribunal i que hi ha requisits de valoració que sembla que
afavoreixen a un determinat candidat. Per tant, es va decidir anul·lar la
convocatòria amb oferiment dels corresponents recursos als tres candidats o
aspirants que van concorre en el procés.
A partir d’aquí l’advocat de l’agent de la Policia Local que ha impugnat el procés
ha escampat a nivell de xarxes socials que com que hi havia hagut la impugnació
i l’ajuntament ha anul·lat el procés, això s’ha fet per haver fet les coses mal fetes
i per haver comès il·legalitats. La realitat no és aquesta. I la persona que emet
les acusacions, tot i ser de part, s’investeix a si mateix com a jutge. Evitant de
qualificar aquests fets i d’emetre cap opinió subjectiva al respecte, és greu que
un lletrat de part estigui injuriant a l’Ajuntament de Cardona, de manera que
caldrà reservar-se les accions oportunes en defensa dels seus drets i procedir en
conseqüència.
El tinent d’alcalde delegat de Governació explica que, tal i com ha dit la
secretària, l’ajuntament sempre fonamenta jurídicament la seva actuació i la
documenta. Els companys que han tingut experiència recent de govern saben
que ha vegades han hagut de patir situacions complicades, especialment en
cossos com el de la Policia Local, però per persones concretes i determinades
que té clar que no volen cap bé al cós ni a la població de Cardona.
Davant d’aquestes dures acusacions tant greus i que no s’ajusten a la realitat,
l’equip de govern té clar que s’emprendrà l’actuació necessària.
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La Sra. Farràs diu que, de fet, la preocupació del seu grup ve de la necessitat de
defensar l’honorabilitat de l’Ajuntament, perquè l’escrit que s’ha penjat al blog
no parla del tribunal ni de res, sinó que s’ha incorregut en il·legalitat.
L’alcalde diu que a l’equip de govern no li tremolarà el pols en posar al seu lloc a
les persones que volen anar en contra de la institució. En democràcia no es pot
justificar qualsevol actuació, i encara menys aquelles que poden afectar la
imatge de l’ajuntament i el funcionament de la Policia Local.
3) La portaveu del grup de CiU diu que com que acaba el seu torn de veu, vol
dir que donat que el 24 de maig hi ha les eleccions municipals la composició
del ple variarà, de manera que algun dels regidors i regidores variarà. En el
seu cas és segur que no serà regidora donada la seva posició a la llista
electoral, de manera que hauria de passar alguna cosa molt grossa perquè
tornés a ocupar aquesta posició en el plenari. I per això ha demanat als seus
companys permís per poder parlar a nivell individual.
Fa vuit anys que és regidora de l’ajuntament. Com diu en la presentació on
recolza la candidatura del seu company Serra, creu que servir a la comunitat l’ha
fet créixer com a persona, perquè a l’ajuntament s’aprèn molt i totes aquelles
persones que han estat regidors/es ho han pogut comprovar. I com sempre
succeeix, quan s’ha estat tant temps en un lloc, toca la fase d’agraïments. El
primer agraïment el vol fer al Josep Maria Sala Esteban, que la va venir a buscar
fa vuit anys. Ella sempre ha tingut vocació per l’àmbit públic, però a nivell de
participació en entitats, i ell s’hi va fixar per ajudar-lo en la tasca de gestionar
Cardona el millor possible. I li vol agrair no tan sols que la vingués a buscar,
sinó tot el que ell i la secretària accidental d’aquell moment, la Mª Àngels Clotet,
li van ensenyar, perquè va aprendre tot el que sap d’ells dos. I també comptem
amb la Brígida a l’ajuntament, que en aquell moment era el puntal a nivell de
promoció econòmica i en projectes com la Llei de Barris, i que van tenir molta
paciència amb aquests regidors que llavors eren novells i als quals van ensenyar
el funcionament de l’administració, i el que es podia fer i què no. I això és veritat
que t’ensenya i et dóna molta informació d’una manera totalment gratuïta. Per
tant, està molt agraïda tant a ells com a tot el personal de l’ajuntament en
general. En el seu cas, dels quatre anys que va estar formant part del govern
municipal, no pot dir res negatiu de ningú, en tant que la van tractar molt bé
com a regidora. Ella sempre defensa el personal de l’ajuntament de Cardona,
perquè pensa que val molt la pena.
I també vol donar les gràcies a tots/es els /les regidors/es amb qui ha compartit
la responsabilitat tant durant els quatre anys en que va formar part de l’equip de
govern municipal com en els quatre anys d’aquest darrer mandat, en tant que
encara que hi ha hagut moments de tibantor, normals perquè hi ha diferents
maneres de veure les coses, sempre s’ha trobat la manera de reconduir-ho, de
trobar punts d’acord i de poder compartir moltes coses. A més, els uneix un
mateix interès comú que és que Cardona vagi endavant.
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I també vol desitjar molta sort als seus companys de CiU en les properes
eleccions municipals. I a tots els companys desitjar-los molt d’encert, sigui quin
sigui el resultat electoral, perquè Cardona hi surti guanyant.
Aquest no és un comiat total, sinó com a regidora, però com a cardonina no
deixarà de participar en els afers del municipi, de manera que segur que aniran
coincidint en el futur.
Per tancar, l’alcalde també vol dir unes paraules, en ser el darrer Ple ordinari.
En primer lloc vol agrair a la regidora Cloti Farràs la seva feina durant els vuit
anys. Una feina intensa tant els quatre anys de govern com els quatre d’oposició.
Feines totes elles complicades i, per tant, li vol agrair la seva vocació de servei a
la comunitat.
També vol reconèixer la tasca dels tretze regidors que integren el ple pels quatre
anys compartits, en els quals hi ha hagut moments complicats, però també
d’altres d’agradables i satisfactoris. Sí que és veritat que des de la diferència han
sabut redreçar totes les situacions complicades, amb el mèrit de tots plegats.
El seu grup, el 2011, venia d’un govern en majoria absoluta, i es va formar un
nou equip de govern de persones que no havien format part del consistori
abans, de manera que tothom es va haver d’adaptar als nous rols i creu que se
n’han sortit prou bé tots plegats, de manera que poden estar orgullosos de la
feina feta. Agrair, per tant, la feina a tots els regidors dels tres grups.
També vol fer un agraïment especial als regidors de l’equip de govern, que el
2011 van haver de deixar bona part de la seva vida anterior per dedicar-se a
Cardona, en uns anys no tan sols complicats per Cardona, que ja havia viscut
altres circumstàncies difícils, sinó també pel conjunt del país, i amb importants
problemàtiques econòmiques i socials.
Per això vol donar les gràcies per la seva dedicació i l’altruisme demostrat, en
base al qual s’han pogut tirar molts projectes, que espera que es puguin
continuar impulsant, sigui quin sigui el govern que sorgeixi de les properes
eleccions municipals. Per això espera que totes es puguin seguir dedicant més
anys a Cardona, cadascú en funció de la responsabilitat que els assigni la
ciutadania, per tal que Cardona segueixi avançant, objectiu que els uneix a tots.
També vol agrair a la secretària-interventora accidental el seu treball. Diuen que
no hi ha persones imprescindibles, i segurament és així, però n’hi ha de més
prescindibles que d’altres, i la Brígida és una persona cabdal a l’ajuntament,
amb independència de la incorporació del secretari d’habilitació nacional, que
segur que farà una tasca brillant. Per això el seu lloc és en aquesta casa, com a
funcionària, i defensant els interessos de Cardona com ha fet durant els seus
quinze anys de servei a l’ajuntament.
També vol agrair el seu treball al personal de l’ajuntament, la seva vocació de
servei, i la seva feina en benefici de Cardona. Al cap i a la fi tots, personal tècnic
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i polític, treballen al servei de la ciutadania i del municipi. És un honor tenir un
equip de professionals de gran vàlua, als quals vol agrair el seu suport.
I per últim vol fer un agraïment a les famílies de tots els regidors, perquè formar
part del govern o de la oposició no és fàcil i, per tant, es mereixen un
reconeixement.
Creu que tots han d’estar orgullosos del seu esforç, perquè quan es recordi la
feina feta es podrà dir que s’hi va participar activament i que es va treballar per
donar servei a la comunitat, en benefici d’un millor futur de Cardona.
També vol agrair al poble de Cardona la oportunitat que li ha atorgat d’haver
pogut treballar pel municipi aquests quatre anys.
I, finalment, vol desitjar molta sort a tots els/les regidors/es i als candidats/es a
les eleccions. La gent els demana ser constructius i així ho compliran, amb l’únic
objectiu de fer una Cardona
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-dues hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a
Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

