
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/4 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 d’abril de 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 19:00 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Oscar Campos Planes 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39387244C Aida Molner Pejoan SÍ

77744974Y Ferran Estruch Torrents SÍ

35096455L Josep Tristany Claret SÍ

39343731T Joan Hernández Moscoso SÍ

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill SÍ

 
Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS:  PLE 
EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 20 DE FEBRER DE 2018 I PLE 
ORDINARI DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2018.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Examinades les actes de les sessions anteriors següents: Ple extraordinari 
celebrat el dia 20 de febrer de 2018 i Ple ordinari celebrat el dia 1 de març 
de 2018, s'aproven per unanimitat incloure-les a la convocatòria del Ple 
ordinari del dia 3 de maig de 2018. 
 

 

EXPEDIENT 700/2018. ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA PRESENTADA 
AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA PEL SR. 
JORDI  RUIZ  SANTANDREU,  REGIDOR  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL 
PDECAT.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel regidor Sr. JORDI RUIZ SANTANDREU en 
data 19 d’abril de 2018, per la que posa de manifest la seva voluntat de 
renunciar  al  càrrec  de  regidor  de  l’Ajuntament  de  Cardona  per  motius 
personals i laborals.
 
Vist que el següent integrant de la candidatura electoral presentada per 
Convergència i Unió (actual PDeCAT) a les passades Eleccions Municipals 
celebrades el 24 de maig de 2015, és el Sr. Francesc Xavier Pasquina Serra, 
el qual, mitjançant escrit de data 20 d’abril de 2018, ha presentat la seva 
renúncia a ser proposat com a regidor en substitució del Sr. Ruiz per motius 
personals.
 
A l’empara del que disposa la Llei  Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General.
 
Vist  l’article  52  del  Decret  Legislatiu  2/2’003,  de  28  d’abril  pel  qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents

ACORDS:

 



 

 
Primer.- Donar-se per assabentats de la renúncia del càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de Cardona presentada pel Sr. Jordi Ruiz Santandreu.
 
Segon.- Donar-se per assabentats de la renúncia del Sr. Francesc Xavier 
Pasquina Serra,  per  motius personals,  a  ser  proposat  com a regidor  en 
substitució  del  Sr.  Ruiz,  següent  integrant  de  la  candidatura  electoral 
presentada  per  Convergència  i  Unió  (actual  PDeCAT)  a  les  passades 
Eleccions Municipals celebrades el 24 de maig de 2015.
 
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, que nomeni com a  regidor 
en substitució del Sr. Jordi Ruiz Santandreu, al Sr. Joan Jané Sardans, de la 
candidatura electoral presentada per Convergència i Unió (actual PDeCAT) 
a les passades Eleccions Municipals celebrades el 24 de maig de 2015.
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord, al Sr. Jordi Ruiz Santandreu, al 
Sr. Francesc Xavier Pasquina Serra, al Sr.  Joan Jané Sardans i a la Junta 
Electoral Central.
 

 

EXPEDIENT  668/2018.  APROVACIÓ  DE  LES  BASES  REGULADORES 
PER  A  L’ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  PER  CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A LA REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES  D’ESTIU  ORGANITZADES  PER  L’AJUNTAMENT  DE 
CARDONA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), i  el  seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel  Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129  del  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de 
Catalunya  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  (en  endavant 
ROAS).
 
Vista  l’Ordenança  General  de  Subvencions  de  l’Ajuntament,  que  fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 3 de novembre de 2016, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, corresponent al 
dia 13 de març de 2017 (en endavant l’Ordenança).
 
Atès  que  en  aquesta  Ordenança  estableix  al  seu  article  11.2  que  la 
concurrència  competitiva  és  la  forma  ordinària  de  concessió  de 
subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits en 
el Mandat de Govern, i d’acord amb les previsions del fixades a les bases 

 



 

d’execució del Pressupost Municipal, des de la Regidoria de Benestar Social 
d’aquest Ajuntament es vol fomentar projectes, activitats i esdeveniments 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat la reducció de la quota de 
les activitats esportives d’estiu: cursets d’iniciació i perfeccionament a la 
natació,  accés  a  la  piscina  municipal,  aquagym  i  Casal  Multiesportiu, 
organitzades des de l'Ajuntament per a famílies en situació de risc social.
 
Atès  que  s’ha  procedit  a  la  redacció  d’unes  bases  reguladores  per  a 
l’atorgament d’ajuts, per concurrència competitiva, destinats a la reducció 
de  la  quota  de  les  activitats  esportives  d’estiu  organitzades  per 
l’Ajuntament de Cardona.
 
Atès que l’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el 
procediment de sol·licituds, tramitació, concessió , justificació i cobrament 
de  les  subvenció  que  atorgui  l’Ajuntament  de  Cardona  destinades  a  la 
reducció de la quota de les activitats esportives d’estiu:
 

·         cursets d’iniciació i perfeccionament a la natació i aquagym
·         accés a la piscina municipal 
·         Casal Multiesportiu 

 
Vist  que  l’article  13.1  de  l’Ordenança  estableix  que  prèviament  a  la 
convocatòria  del  procés  de  selecció  s’hauran  d’aprovar  i  publicar  les 
corresponents Bases Reguladores.
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les 
Bases Reguladores.
 
Atès que el  contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò 
previst a l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de 
l’Ordenança.
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el 
procés de selecció,  i  de conformitat amb allò previst  a l’article 18.3 de 
l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent 
anunci  al  Butlletí  Oficial  de la  Província del  contingut  d’aquestes Bases 
Reguladores.
 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
 

ACORDS
 
Primer.-  Aprovar les  Bases  Reguladores  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a 
la  reducció  de  la  quota  de  les  activitats  esportives  d’estiu:  cursets 
d’iniciació i  perfeccionament  a la  natació,  accés a la  piscina  municipal, 
aquagym i  Casal  Multiesportiu,  organitzades  des  de  l'Ajuntament  per  a 
famílies en situació de risc social, el text íntegre de les quals és el que 
figura com a annex al present dictamen.
 

 



 

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents 
Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS.
 

 

EXPEDIENT  667/2018.  APROVACIÓ  DE  LES  BASES  REGULADORES 
PER  A  L’ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  PER  CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA  PER  A  L’ADQUISICIÓ  DE  LLIBRES,  MATERIAL 
ESCOLAR, LLIBRE VERD I/O REUTILITZACIÓ I QUOTA AMPA PER AL 
CURS ESCOLAR A CARDONA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), i  el  seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel  Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129  del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de 
Catalunya  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  (en  endavant 
ROAS).
 
Vista  l’Ordenança  General  de  Subvencions  de  l’Ajuntament,  que  fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 3 de novembre de 2016, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, corresponent al 
dia 13 de març de 2017 (en endavant l’Ordenança).
 
Atès  que  en  aquesta  Ordenança  estableix  al  seu  article  11.2  que  la 
concurrència  competitiva  és  la  forma  ordinària  de  concessió  de 
subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits en 
el Mandat de Govern, i d’acord amb les previsions del fixades a les bases 
d’execució del Pressupost Municipal, des de la Regidoria de Benestar Social 
d’aquest Ajuntament es vol fomentar la igualtat en l’accés a l’educació en 
la  franja  d’educació  obligatòria  (de  6  a  16  anys),  però  també  incloent 
l’etapa  d’educació  infantil  com  a  etapa  clau  per  a  l’assoliment  de 
competències posteriors.
 
Atès  que  s’ha  procedit  a  la  redacció  d’unes  bases  reguladores  per  a 
l’atorgament  per  concurrència  competitiva  per  a  l’adquisició  de  llibres, 
material escolar llibre verd i/o reutilització i quota de l’AMPA per al curs 
escolar a Cardona.
 
Atès que l’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el 
procediment de sol·licituds, tramitació, concessió , justificació i cobrament 
de  les  subvenció  que  atorgui  l’Ajuntament  de  Cardona  destinades  al 

 



 

finançament dels següents conceptes:
 

-      Quotes de reutilització i/o llibre verd
-      Adquisició de llibres de text
-      Material escolar
-      Quota AMPA

 
Vist  que  l’article  13.1  de  l’Ordenança  estableix  que  prèviament  a  la 
convocatòria  del  procés  de  selecció  s’hauran  d’aprovar  i  publicar  les 
corresponents Bases Reguladores.
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment l’aprovació de les 
Bases Reguladores.
 
Atès que el  contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò 
previst a l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de 
l’Ordenança.
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el 
procés de selecció,  i  de conformitat amb allò previst  a l’article 18.3 de 
l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent 
anunci  al  Butlletí  Oficial  de la  Província del  contingut  d’aquestes Bases 
Reguladores.
 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
 

ACORDS
 
Primer.-  Aprovar les  Bases  Reguladores  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a 
l’adquisició de llibres, material escolar llibre verd i/o reutilització i quota de 
l’AMPA per al curs escolar a Cardona, amb l’objecte de fomentar la igualtat 
en l’accés a l’educació en la franja d’educació obligatòria (de 6 a 16 anys), 
però també incloent  l’etapa d’educació infantil  com a etapa clau per  a 
l’assoliment de competències posteriors, el text íntegre de les quals és el 
que figura com a annex al present dictamen.
 
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents 
Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS.

 

EXPEDIENT 727/2018. AUTORITZAR LES TARIFES PRESENTADES PER 
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ALIRET, PER AL CURS 2018-2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

En data 27 de desembre de 2001, el Ple de la Corporació va adjudicar la 
gestió indirecta del Servei d'Escola Municipal de Llar d’Infants, mitjançant 
concert, a l’ESCOLA ALIRET SCCL.
 
En data 20 d’abril 2018 la Llar d’Infants Municipal ALIRET, ha presentat la 
proposta de preus pel curs 2018-2019.
 
Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que 
regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d’Infants Municipal, 
relativa a les tarifes per a la prestació del servei.
 
Vist l’informe favorable emès pel Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament 
en data 25 d’abril de 2018.
 
 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió 
informativa  permanent,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  del 
següent

 
ACORD

 
AUTORITZAR les tarifes presentades per la Llar d’Infants Municipal ALIRET, 
a aplicar durant el curs 2018-2019, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de 
Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal 
de Llar d’Infants, que es relacionen a continuació:

Concepte
 

TARIFA
2017-2018

TARIFA
2018-2019

 
Matrícula alumnes anual 

 
45,00 €

 
45,00 €

 
Quota mensual

 
120,00 €

 
122,00 €

Menjador:
Dinar diari

 
6,20 €

 
6,20 €

 
Material escola trimestral 

 
22,00 €

 
22,00 €

Les  famílies  que  tinguin  dos  o  més  fills  matriculats  al  centre,  tindran  un 
descompte d’un 10% en les quotes mensuals.

 

 

EXPEDIENT 669/2018. SOL·LICITUD A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL 
DEL  GOVERN  DE  LA  GENERALITAT  A  LA  CATALUNYA  CENTRAL, 
L’AUTORITZACIÓ CORRESPONENT PER CELEBRAR, EN EL MARC DE 
LA FESTA MAJOR DE LA VILA, EL CORRE DE BOU 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

ANTECEDENTS
 
Entre els dies 8 i 16 del mes de setembre de 2018 es celebrarà la Festa 
Major d’aquest municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre 
de Bous.
 
Aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles 
existint  documentació  de  la  seva  celebració  des  de  l’any  1664, 
celebrant-se  en  la  forma  que  habitualment  es  celebra  des  de 
començament de segle.
 
 
FONAMENTS DE DRET

 
Article  3  de la  Llei  34/2010,  de 1 d’octubre,  de regulació  de les  festes 
tradicionals  amb bous,  que  estableix  la  possibilitat  de  la  realització  de 
corre bous en municipis amb tradició en espectacles taurins tradicionals 
sense mort del bou, coincidint també amb festes majors.
 
Article  5  de  l’esmentada  Llei  34/2010  i  l’article  3  del  Reglament  de 
desenvolupament  d’aquesta  llei,  aprovat  pel  Decret  156/2013,  que 
estableix que per celebrar una festa tradicional  amb bous, és necessari 
obtenir autorització prèvia de la delegació territorial del govern.
 

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS  :
  
Primer.- Sol·licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat 
a la Catalunya Central, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de Llei 
34/2010, de 1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, i 
l’article 3 del Reglament de desenvolupament de la llei, aprovat pel Decret 
156/2013, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa 
Major de la Vila 2018, el Corre de Bou, durant els dies següents:

Dia 8 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h.                                     Tancada de Braus
A les 19,30 h.                          Corre de Bou tradicional

Dia 9 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.                          Corre de Bou tradicional

Dia 10 de setembre, dilluns.
A les 8,00 h.                                     Tancada de Braus
A les 17,30 h.                          Corre de Bou tradicional

Dies 13, 14 i 15 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h.                          Vaquetes (Corre de Bou popular)

 



 

Dia 16 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.                          Corre de Bou benèfic
 
Segon.-  Aprovar el  programa  d’actes  del  Corre  Bou  2017,  tal  i  com 
disposa l’article 5 de l’esmentada Llei 34/2010, de l’1 d’octubre i l’article 3 
del Reglament de desenvolupament d’aquesta llei.
 

 

EXPEDIENT  750/2018.  DESIGNACIÓ  DE  LES  FESTES  LOCALS  DEL 
MUNICIPI DE CARDONA, CORRESPONENTS A L’ANY 2019.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

De conformitat amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que 
de les catorze festes laborals, dues seran locals i el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, que estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  a  proposta  dels 
municipis respectius mitjançant acord del Ple de la Corporació tal i  com 
estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
  

ACORDS  :
 
Primer.- Fixar el dia 9 de setembre de 2019 i el dia 10 de setembre de 
2019, corresponents a dilluns i dimarts de Festa Major, com a festes locals 
del municipi de Cardona, per a l’any 2019.
 
Segon.- Comunicar el  present  acord als Serveis Territorials  de Treball, 
Afers Socials i  Famílies de Barcelona,  del  Departament de Treball,  Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 

 

EXPEDIENT 2070/2017. RECTIFICACIÓ I DIVISIÓ DEL PROJECTE DE 
LES  MODIFICACIONS  PUNTUALS  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CARDONA APROVAT INICIALMENT PEL 
PLE DEL 4 DE GENER DE 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS
 

 



 

El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 4 de gener de 2018, va 
aprovar  inicialment  el  projecte  de  les  modificacions  puntuals  del  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona següents:
 

1. Modificació  de  les  qualificacions  urbanístiques  de  l’àmbit  de  Cal 
Monestir 

2. Modificació de la posició de la línia d’edificació de la carretera C-55 
dins el polígon industrial La Cort 

3. Modificació de l’errada material de la nomenclatura de la qualificació 
urbanística clau 6 del polígon industrial La Cort I. 

4. Modificació de la derogació errònia del Pla Especial i Catàleg de Béns 
del Nucli Antic de Cardona. 

5. Modificació  de  l’article  177  (regulació  de  les  construccions 
ramaderes) 

6. Modificació  de  l’article  176  (condicions  generals  de  construcció, 
ampliació o reforma de magatzems). 

7. Delimitació de l’àrea de tempteig i  retracte a l’illa del  Nucli  Antic 
delimitada per la plaça del Vall, els carrers del Teatre, Doctor Merli, i 
de l’Abat. 

8. Modificació de l’article 96 (condicions d’ús) amb l’objecte d’introduir 
l’ús de cafè-teatre. 

 
Simultàniament  al  termini  d’informació  pública  de  l’expedient,  van  ser 
sol·licitats els informes sectorials als organismes competents.
 
En data 29 de març de 2018 es va rebre escrit dels Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Catalunya Central, en relació 
a l’informe ambiental sol·licitat a la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental a la Catalunya Central,  exp. OTAACC2018002, en el qual ens 
comunicaven el següent:
 

-   Que  el  projecte  de  les  modificacions  puntuals  del  POUM 
aprovades  inicialment  en  data  4  de  gener  de  2018,  inclou 
modificacions en sòl urbà i modificacions en sòl no urbanitzable.

-   Que les modificacions en sol no urbanitzable haurien d'haver estat 
sotmeses al tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada 
en  fase  d’avanç  de  pla,  i  comptar  amb  la  resolució  sobre  l 
‘informe  ambiental  estratègic  abans  de  l  ‘aprovació  inicial, 
d'acord  amb  l'apartat  6.b  quart  de  la  disposició  addicional 
vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l’ activitat econòmica.

-   Que  amb  l’objectiu  d’agilitzar-ne  el  procediment  de  les 
modificacions en sòl  urbà,  hi  ha  la  possibilitat  de separar  les 
modificacions relatives al sol urbà i al sol no urbanitzable en dos 
expedients.

-   Que  la  sol·licitud  d'inici  del  tràmit  d'avaluació  ambiental 
estratègica  simplificada  haurà  d'anar  acompanyada  d'un 
document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, 
la informació establerta en l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d'avaluació ambiental, amb els quals es donarà inici al 

 



 

tràmit d’avaluació ambiental.
 

Vistos els informes tècnic i jurídic, que consten a l’expedient.
 

 
FONAMENTS DE DRET
 

1. Articles 22.2.c) i 47.2.11 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora 
de les bases del regim local. 

2. Articles 52.2.c.) i 114.3,k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 

3. Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 

4. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme. 

5. Apartat  6.b  quart  de  la  disposició  addicional  vuitena  de  la  Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de 
Catalunya i d'impuls de l’ activitat econòmica. 

6. Article  29  de  la  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre,  d'avaluació 
ambiental. 

 
Per  tot  això,  i  d’acord  amb  els  antecedents  i  els  fonaments  de  dret 
assenyalats anteriorment, aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la 
Comissió  Informativa  corresponent,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació 
l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Dividir el  projecte  de  les  modificacions  puntuals  del  POUM 
aprovades inicialment pel Ple de la corporació en sessió ordinària de data 4 
de  gener  de  2018,  en  dos  documents  independents  que  incloguin  per 
separat  les  modificacions  puntuals  en  sòl  urbà,  de  les  modificacions 
puntuals en sòl no urbanitzable, d’acord amb les indicacions de la Oficina 
Territorial  d'Acció  i  Avaluació  Ambiental  a  la  Catalunya  Central  i  els 
informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient.
 
Segon.- Ratificar y continuar la tramitació del procediment iniciat per les 
modificacions puntuals en sòl urbà, al no existir modificació en el contingut 
i tan sols variar la seva enumeració que serà la següent:
 

1. Modificació  de  les  qualificacions  urbanístiques  de  l’àmbit  de  Cal 
Monestir 

2. Modificació de la posició de la línia d’edificació de la carretera C-55 
dins el polígon industrial La Cort 

3. Modificació de l’errada material de la nomenclatura de la qualificació 
urbanística clau 6 del polígon industrial La Cort I. 

4. Modificació de la derogació errònia del Pla Especial i Catàleg de Béns 
del Nucli Antic de Cardona. 

5. Delimitació de l’àrea de tempteig i  retracte a l’illa del  Nucli  Antic 

 



 

delimitada per la plaça del Vall, els carrers del Teatre, Doctor Merli,  i 
de l’Abat. 

6. Modificació de l’article 96 (condicions d’ús) amb l’objecte d’introduir 
l’ús de cafè-teatre. 

 
Tercer.-   Deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial  i incoar un nou 
expedient  per  la  tramitació  de  les  modificacions  puntuals  del  Pla 
d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Cardona  situades  en  sòl  no 
urbanitzable següents:
 

7. Modificació de la derogació errònia del Pla Especial de Rehabilitació 
de la Pallissa de la finca Torre Blanca. 

8. Modificació  de  l’article  177  (regulació  de  les  construccions 
ramaderes) 

9. Modificació  de  l’article  176  (condicions  generals  de  construcció, 
ampliació o reforma de magatzems). 
 

Quart.-   Facultar a l’Alcalde-president per la signatura dels documents i 
encàrrec dels treballs  que siguin necessaris,  per la tramitació d’aquests 
expedients.
 

 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0040 AL 
NÚM. 0092 DE 2018

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia del núm. 0040 al núm. 0092 de 
2018 i de la seva inclusió a la convocatòria del ple ordinari del dia 3 de 
maig de 2018.
  

 
  

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

EXPEDIENT 769/2018. APROVACIÓ DE L'INCREMENT DEL PREU DEL 
SERVEI  PÚBLIC  DE  LA  RECOLLIDA  DE  LA  FRACCIÓ  ORGÀNICA 
(FORM).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

 



 

En data 29 de març de 2011 el Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi 
Ambient  i  l’empresa JAUME ORÓ, SL,  van signar  el  contracte del  servei 
públic de la recollida de la fracció orgànica (FORM), en els municipis del 
Solsonès i Cardona.
  
En  data  20  de  març  de  2014,  amb  la  dissolució  del  Consorci,  es  va 
formalitzar  el  conveni  de  col·laboració  signat  entre  l’Ajuntament  de 
Cardona, l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, amb 
la  finalitat  de  donar  continuïtat  al  servei  amb les  mateixes  condicions, 
malgrat la dissolució assenyalada. 
  
D’acord amb l’establert al Plec de Condicions, l’empresa ha d’adequar el 
preu anual del servei de recollida de la FORM d’acord amb la variació de 
l’IPC de Catalunya, que aquest any és del 1,5%.
  
Atès  l’informe  favorable  del  Secretari-Interventor  de  l’Ajuntament  de 
Cardona.
 
 
Aquest  Alcaldia  Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  informativa, 
proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
  

ACORDS
 
Primer.- Aprovar l’increment del 1,5%, sobre el preu del servei públic de 
la recollida de la fracció orgànica (FORM), en el nostre municipi, segons la 
variació de l’IPC de Catalunya, que s’aplicarà a partir de l’1 d’abril de 2018.
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’empresa Jaume Oró,SL i  a 
l’Àrea d’ Intervenció d’aquest Ajuntament.
 

 

EXPEDIENT  776/2018.  AUTORITZACIÓ  DE  LES  TARIFES 
PRESENTADES  PER  L’ESCOLA  MUNICIPAL  DE  MÚSICA  MUSICANT, 
PER AL CURS 2018-2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
En data 30 d'agost de 2001, el Ple de la Corporació va adjudicar la gestió 
indirecta del  Servei  d'Escola Municipal  de Música,  mitjançant  concert,  a 
l’Associació MUSICANT.

En  data  27  d’abril  de  2018  l’Escola  Municipal  de  Música  Musicant,  ha 
presentat la proposta de preus pel curs 2018-2019.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que 
regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a 

 



 

les tarifes per a la prestació del servei.

Vist  l’informe  favorable  emès  pel  secretari-interventor  d’aquest 
Ajuntament en data 27 d’abril de 2018.

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió 
informativa  permanent,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  del 
següent

ACORD

AUTORITZAR les  tarifes  presentades  per  l'Escola  Municipal  de  Música 
MUSICANT, a aplicar durant el curs 2018-2019, d'acord amb la clàusula 9 
del  Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del  Servei 
Públic Municipal d'Escola de Música, que es relacionen a continuació:

Concepte TARIFA
2017-2018

TARIFA
2018-2019

Matrícula 60,00 € 60,00 €

Matrícula reduïda (alumnes ja matriculats)
40,00 € 40,00 €

Sensibilització, de 3 a 5 anys, una sessió 
setmanal 24,88 € 25,25 €

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

27,13 € 27,54 €
Llenguatge  musical  de  grau  elemental, 
dues sessions de llenguatge musical i una 
sessió de cant coral setmanal 41,16 € 41,78 €

Llenguatge  musical  de  grau  elemental, 
una sessions de llenguatge musical i una 
sessió de cant coral setmanal 41,16 € 41,78 €

Llenguatge  musical  de  grau  mig,  dues 
sessions  de  llenguatge  musical  i  una 
sessió de cant coral 44,01 € 44,67 €

Llenguatge  musical  de  grau  mig,  una 
sessions  de  llenguatge  musical  i  una 
sessió de cant coral 44,01 € 44,67 €

Llen
uatge 
musical 
adults,  una 
sessió 

25,10 €

 



 

setmanal (  1 
hora)

24,73 €

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

30,73 €
43,23 €

31,19 €
43,88 €

Fer classes d’instruments sol:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 h

ra setmanal

39,21 €
52,18 €

39,80 € 
52,96 €

Música de Cambra, una sessió de 1/2 hora 
setmanal 14,37 € 14,59 €

Conjunt instrumental, una sessió setmanal 
(3/4 d’hora) 7,64 € 7,75 €

Només conjunt instrumental 16,48 € 16,73 €

Guitarra r
tmica,  una 
sessió 
setmanal

28,08 €

28,50 €

Combo 25,75 € 26,14 €

Orquestrina 7,64 € 7,75 €

Orquestra sol 16,48 € 16,73 €
Les  famílies  que  tinguin  tres  membres  o  més  matriculats  a  l'escola 
tindran un 20% de descompte en les quotes.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió Sra. 
Aida Molner Pejoan, s’aixeca la sessió essent les 19,00 hores, de la qual 
cosa com a Secretari-Interventor, Sr. Oscar Campos Planes, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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