
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/9 Comissió Informativa Permanent 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 3 de setembre de 2018 

Durada Des de les 19:00 fins a les 20:00 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Brígida Manau Vila 

 

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

39321896S Rosa Ruiz Pubill SÍ

77733149A Jordi Casas Pons 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 

 

 



 

EXPEDIENT  1460/2018.  NOMENAMENT  DE  LA  SRA.  ANNA MARIA 
SALA VILLARÓ, COM A REGIDORA D'AQUEST AJUNTAMENT PER LA 
FORMACIÓ POLITICA D'ERC.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA MARIA SALA VILLARÓ, COM A REGIDORA 
D'AQUEST AJUNTAMENT PER LA FORMACIÓ POLITICA D'ERC.
 

 

APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS:  PLE 
ORDINARI  CELEBRAT  EL  DIA  5  DE  JULIOL  DE  2018,  PLE 
EXTRAORDINARI  CELEBRAT  EL  DIA  20 DE JULIOL  DE 2018 I  PLE 
EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 30 DE JULIOL DE 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Examinades les actes de les sessions anteriors següents: Ple ordinari del 
dia 5 de juliol de 2018, Ple extraordinari del dia 20 de juliol de 2018 i Ple 
extraordinari  del  dia  30  de  juliol  de  2018,  s'acorda  informar-les 
favorablement i incloure el punt a l'ordre del dia del proper Ple Ordinari a 
celebrar el dia 6 de setembre de 2018, per a la seva aprovació.
 

 

EXPEDIENT 1449/2018. DICTAMEN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE 
PATRÓ DE LA FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Antecedents
 
En data 7 de juny de 2016 es va constituir formalment el Patronat de la 
Fundació Cardona Històrica amb l’acceptació del càrrec de patró per part 
dels vuit patrons escollits en representació de l’Ajuntament de Cardona, i 
recollint l’acord del Ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada 
el  dia  31  de  maig  de  2016,  que  va  adoptar  per  unanimitat  l’acord  de 
designació dels vuit patrons següents, d’acord amb el previst a l’article 17 
dels estatuts de la Fundació:
 

-         Ferran Estruch Torrents, que actuarà com a President
-         Josep Tristany Claret
-         Aida Molner Pejoan
-         Alfons Romero Idígora
-         Josep Serra Casals
-         Jordi Ruiz Santandreu
-         Jordi Casas Pons

 

 



 

Posteriorment, per acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària del 
dia 1 de març de 2018, es va adoptar per unanimitat l’acord de designar 
les següents representants municipals com a membres del Patronat de la 
Fundació,  en  substitució  dels  Srs.  Josep  Serra  Casals  i  Jordi  Ruiz 
Santandreu:
 

-         Rosa Ruiz Pubill
-         Montserrat Obradors Palau

 
Atès que el Sr. Alfons Romero Idígora va renunciar al seu càrrec de regidor i 
aquesta renúncia es va formalitzar en el Ple extraordinari de la corporació 
celebrat en data 30 de juliol de 2018.
 
Atesa  la  necessitat  de  designar  un  nou  patró  de  la  Fundació  Cardona 
Històrica en representació municipal i en substitució del Sr. Romero.
 
Fonaments de dret
 
L’article  17  dels  estatuts  de  la  Fundació  Cardona  Històrica  recull  la 
composició del patronat i estableix el següent:
 
“1.- El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per setze patrons.
 
L’Ajuntament e Cardona serà patró i  serà representat  per l’alcalde i,  al 
menys, set patrons designats per l’Ajuntament de Cardona d’entre els seus 
regidors, garantint la representació de tots els grups municipals i per ordre 
de majoria.
 
Els  vuit  patrons  restants  seran  designats  pel  Patronat  d’entre  aquelles 
persones físiques o jurídiques considerades idònies per impulsar i  dur a 
terme les activitats de la Fundació, una de les quals serà representant de 
la Fundació SHE.
 
D’altra banda, l’article 18 dels estatuts de la Fundació estableix que els 
patrons que per qualsevol  causa cessin abans de complir el termini  pel 
qual  van  ser  designats,  podran  ser  substituïts  per  nomenaments  del 
Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè 
s’exhaureixi  el  mandat  del  patró substituït.  En el  cas  dels  patrons  que 
actuen  en  representació  de  l’Ajuntament  ho  seran  per  un  període  de 
quatre anys.
 
Els  membres del  patronat  entren en funcions després d’haver  acceptat 
expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes que estableix la 
legislació aplicable.
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS
 

 



 

Primer.-  Designar a la Sra.  Anna Maria Sala Villaró,  amb DNI  número 
39380425D,  com  a  representant  municipal  al  Patronat  de  la  Fundació 
Cardona Històrica.
 
Tercer.- Comunicar l’anterior acord a la Sra. Anna Maria Sala Villaró, als 
efectes corresponents.

 

EXPEDIENT 1463/2018. DICTAMEN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ENTITATS I ÒRGANS COL·LEGIATS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
En  data  23  de  juny  de  2018  el  Ple  de  la  corporació,  en  sessió 
extraordinària, va acordar la designació dels representants municipals en 
les  fundacions,  entitats,  mancomunitats  i  empreses  que  requereixen 
representació municipal.
 
Per  acord del  Ple  de la  corporació de data  30 de juliol  de 2018 es va 
formalitzar  la  renúncia  del  Sr.  Alfons  Romero  Idígora  com a regidor  de 
l'Ajuntament de Cardona.
 
El  Sr.  Alfons  Romero  estava  designat  representant  de  l'Ajuntament  de 
Cardona  en  diverses  entitats  i  òrgans  col·legiats  que  requereixen  de 
representació municipal i ha sigut substituït  per la Sra. Anna Maria Sala 
Villaró, de manera que procedeix aprovar les noves designacions en favor 
seu.
 
Fonaments de dret
 

 Article 52.2.b) 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,  pel  que  s'estableix  que  correspon  al  ple  prendre  els 
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

 Article  45  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  respecte  la 
publicació dels acords.

 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS
 
Primer.-  Designar a  la  Sra.  Anna  Maria  Sala  Villaró  representant 
municipal en les següents entitats i òrgans, en substitució del Sr. Alfons 

 



 

Romero Idígora:
 

 Consells escolars dels respectius centres escolars del municipi
 Consell Escolar Municipal
 Fundació de la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume
 Consell de Participació de la Residència de la Tercera Edat Sant 

Jaume
 Assemblea Local de la Creu Roja de Cardona

 
Aquesta  representació  s'aprova  sens  perjudici  de  les  designacions 
efectuades d'altres representants municipals en aquestes entitats i òrgans, 
d'acord amb els acords adoptats en anteriors plenaris.
 
En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directa 
o automàtica, d'acord amb la normativa interna de cada ens o entitat, serà 
efectiva un cop realitzats els tràmits procedimentals oportuns previstos en 
la normativa d'aquestes entitats. I en el cas que d'acord amb la normativa 
interna de l'entitat es precisi  d'una elecció de caràcter intern de l'òrgan 
competent, la designació tindrà el caràcter de proposta de l'ajuntament.
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte 
del  seu  general  coneixement.  Així  mateix  estarà  a  disposició  dels 
interessats  a  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament 
(http://eadministració.cardona.cat)
 
Tercer.-  Notificar l'anterior  acord  a  la  regidora  Sra.  Anna  Maria  Sala 
Villaró i a les entitats i òrgans col·legiats afectats per la designació.
 

 

EXPEDIENT 1456/2018. DICTAMEN RELATIU A L'ESTABLIMENT DEL 
RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DE LA REGIDORA ANNA MARIA 
SALA VILLARÓ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Antecedents
 
 
Per  acord del  Ple  de la  corporació de data  30 de juliol  de 2018 es va 
formalitzar  la  renúncia  del  Sr.  Alfons  Romero  Idígora  com a regidor  de 
l'Ajuntament de Cardona.
 
En aquest mateix Ple es va acordar sol·licitar a la Junta Electoral Central el  
nomenament  de  la  Sra.  Anna  Maria  Sala  Villaró  com  a  regidora  de 
l'Ajuntament, amb l'expedició de les seves credencials, en substitució del 
Sr. Romero, i en tant que integrant de la candidatura electoral presentada 
per  Esquerra  Republicana  de  Catalunya-Acord  Municipal  (ERC-AM)  a  les 

 



 

passades eleccions celebrades el 24 de maig de 2015.
 
Atès  que  ja  s'han  rebut  les  seves  credencials  i  que  la  seva  presa  de 
possessió es portarà a terme en el mateix Ple en el qual es sotmetrà a 
aprovació aquest dictamen.
 
Atesa la necessitat d'establir el règim de dedicació i retribució de la nova 
regidora Sra. Anna Maria Sala Villaró.
 
 
Fonaments de dret
 
 

 Els  articles  75,  75  bis  i  75  ter  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.

 L'article 166.1 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.

 L'article 13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre.

 
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
  

ACORDS
 

Primer.-  Establir, amb efectes  del  dia  següent  a  l'aprovació  d'aquest 
acord, el règim de dedicació i retribució de la Sra. Anna Maria Sala Villaró, 
regidora  de  l'Ajuntament  de  Cardona  i  delegada  de  Medi  Ambient, 
Benestar Social, Educació i Salut: 9.923,54 euros bruts anuals i dedicació 
parcial del 40%, amb compatibilitat del 60% restant de dedicació a la seva 
activitat professional. 
 
Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats 
de juny i desembre. Es donarà d'alta en el règim general de la Seguretat 
Social,  havent  d'assumir  aquesta corporació el  pagament de les quotes 
empresarials que correspongui. 
 
Segon  .- Aquesta retribució fixada en l'acord anterior s'equiparà al règim 
de retribucions bàsiques establertes per al personal funcionari, aplicant-se 
a  partir  del  1r  de gener  de cada any,  de forma automàtica,  el  que es 
prevegi en els Pressupostos Generals de l'Estat.
 
Tercer. -  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte 

 



 

del  seu  general  coneixement.  Així  mateix  estarà  a  disposició  dels 
interessats  a  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament 
(http://cardona.eadministracio.cat)
 
Quart.- Notificar els acords anteriors a la regidora afectada i al servei de 
recursos humans i intervenció, per al seu coneixement i efectes.
 

 

EXPEDIENT  1227/2018.  DICTAMEN  RELATIU  A  L’APROVACIÓ  DEL 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  DEPARTAMENT  DE 
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE CARDONA 
PER LA CESSIÓ DE PLACES DE MENJADOR DEL CASAL CÍVIC DE LA 
GENT  GRAN  PER  A  PERSONES  EN  SITUACIÓ  DE  NECESSITAT 
ECONÒMICA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Antecedents
 
El  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat,  a 
través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, i l’Ajuntament 
de Cardona volen col·laborar per tal de que es puguin cedir dues places en 
el  menjador  del  casal  cívic  del  municipi  per  donar  contraprestació 
econòmica  a  persones  en  situació  de  necessitat.  Aquestes  places  es 
podrien modificar atenent a la demanda o necessitat que es detecti i a la 
possibilitat d’afrontar econòmicament la mesura.
 
En aquest  sentit,  s’ha  redactat  la  proposta  de  conveni  de col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de 
Cardona per a la cessió de places del menjador del Casal Cívic de Cardona 
per a persones en situació de necessitat econòmica.
 
La vigència d’aquest conveni es fixa des de la seva signatura i fins a 31 de 
desembre de 2021.
 
 
Fonaments de dret
 
La normativa reguladora dels convenis  es recull  al  Capítol  VI  de la  Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en els articles 
47 a 53.
 
La  signatura  del  conveni  correspon  a  l’alcalde,  en  virtut  de  la  seva 
atribució de representació establerta a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril  Reguladora  de les  Bases de Règim Local  i  l’article  53.1.a)  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.

 



 

 

Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS

Primer.-  Aprovar el  conveni  de col·laboració entre  el  Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Cardona per a la cessió de 
places  del  menjador  del  Casal  Cívic  de  Cardona  per  a  persones  amb 
situació de necessitat econòmica.
 
Segon.- Facultar l’Alcalde a subscriure el present conveni, de conformitat 
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
per la qual s’aprova el Te 
 
Tercer.- Donar trasllat dels acords precedents al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

 

EXPEDIENT  1228/2018.  DICTAMEN  RELATIU  A  L’APROVACIÓ  DEL 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  DEPARTAMENT  DE 
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE CARDONA 
EN MATÈRIA D’ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
Antecedents
 
El  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  i 
l’Ajuntament de Cardona volen establir un marc de col·laboració estable i 
permanent entre ambdues institucions per coordinar la programació de les 
activitats  de  caràcter  cívic  i  comunitari  que  les  dues  administracions 
realitzen en els seus equipaments, així com el planejament i l’execució de 
possibles  projectes  conjunts  d’àmbit  comunitari  orientats  a  millorar  la 
cohesió social del municipi.
 
En aquest  sentit,  s’ha  redactat  la  proposta  de  conveni  de col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de 
Cardona en matèria d’activitats cíviques i  comunitàries, que es proposa 
aprovar.
 
La vigència d’aquest conveni es fixa des de la seva signatura i fins a 31 de 
desembre de 2021.
 

 



 

 
Fonaments de dret
 
La normativa reguladora dels convenis  es recull  al  Capítol  VI  de la  Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en els articles 
47 a 53.
 
La  signatura  del  conveni  correspon  a  l’alcalde,  en  virtut  de  la  seva 
atribució de representació establerta a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril  Reguladora  de les  Bases de Règim Local  i  l’article  53.1.a)  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.
 
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
 Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS

Primer.-  Aprovar el  conveni  de col·laboració entre  el  Departament de 
Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  l’Ajuntament  de  Cardona  en  matèria 
d’activitats cíviques i comunitàries.
 
Segon.- Facultar l’Alcalde a subscriure el present conveni, de conformitat 
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
per la qual s’aprova el Te 
 
Tercer.- Donar trasllat dels acords precedents al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
 

 

EXPEDIENT 1163/2017. DICTAMEN RELATIU A L’ESTABLIMENT DEL 
SERVEI  D’ALLOTJAMENTS  PROTEGITS  PER  A  COL·LECTIUS 
VULNERABLES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
L’Ajuntament  de  Cardona,  amb  la  voluntat  d’afavorir  la  millora  de  la 
qualitat de vida dels seus ciutadans, vol establir el servei d’allotjaments 
protegits  per  a  col·lectius  vulnerables  a  l’edifici  de  titularitat  municipal 
situat al carrer Escasany número 11-13 de Cardona.
 
Es tracta  d’una competència  pròpia  d’aquesta entitat  local  en virtut  de 
l’article 25.2.a) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local.

 



 

 
L’expedient es va iniciar per providència d’alcaldia de data 2 de novembre 
de 2017. Posteriorment, en data 6 d’agost de 2018 es va emetre informe 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
 
D’acord amb això,  en data 8 d’agost  de 2018 es va dictar  providència 
d’alcaldia  per  resoldre  emetre  la  memòria  justificativa,  el  projecte 
d’establiment i el reglament que estableixi el règim jurídic de la prestació 
d’aquest servei d’allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables.
 
Els Serveis Municipals han redactat la memòria, el projecte d’establiment i 
el  corresponent reglament corresponent  a aquest  servei,  de conformitat 
amb l’article 159 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
 
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS
 

Primer.-  Aprovar inicialment  l’establiment  del  servei  d’allotjaments 
protegits  per  a  col·lectius  vulnerables  a  l’edifici  de  titularitat  municipal 
situat  al  carrer  Escasany  número  11-13  de  Cardona,  d’acord  amb  la 
memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament 
que figuren a l’expedient.
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient  a  informació  pública  per  un termini  de 
trenta dies, mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament, a efectes que es puguin formular les observacions que 
s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona.
 

 

EXPEDIENT  1392/2018.  DICTAMEN  RELATIU  A  L’ADHESIÓ  A  LA 
XARXA  D’ESCOLES  BRESSOL  MUNICIPALS  PROMOGUDA  PER  LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
L’Ajuntament de Cardona presta el servei d’escola bressol municipal i té 
interès en adherir-se a la Xarxa d’Escoles Bressols Municipals que promou 
la Diputació de Barcelona.
 
Les característiques, marc general i principis que regeixen aquesta Xarxa 

 



 

es troben regulades al Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles 
Bressol Municipal (XEBM), aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació  de  Barcelona  en  sessió  de  14  de  juny  de  2018  i  publicat  al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de juny de 2018.
 
La XEBM és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, 
formada  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  tots  aquells  ens  locals  de  la 
demarcació de Barcelona que són titulars d’una escola bressol i que s’hi 
adhereixen a través del Protocol. La finalitat de la Xarxa és esdevenir un 
espai  d’intercanvi  i  aprenentatge compartit  que  promogui  i  consolidi  el 
treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació de la primera infància. La 
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona treballa per 
integrar el conjunt de suports econòmics, tècnics i formatius en el marc de 
la Xarxa.
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS

Primer.-  Sol·licitar l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Cardona  a  la  xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals promogudes per la Diputació de Barcelona, en 
tant que titulars de l’escola bressol municipal de Cardona.
 
Segon.-  Acceptar el  contingut del  Protocol  per a l’adhesió a la Xarxa 
d’escoles Bressol publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
27 de juny de 2018, amb tots els drets i compromisos que se’n derivin.
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President  per  signar  tots  aquells  documents 
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
 

 

EXPEDIENT 1468/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE LES 
BASES  PER  A  L'ATORGAMENT  DE  LES  AUTORITZACIONS  DE 
PARADES AL MERCAT DE DIUMENGE DE CARDONA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants, estableix una regulació completa d’aquesta activitat i,  alhora, 
disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als 
seus mandats o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en 
disposin.
 
En  aquest  sentit,  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  va  redactar  una  nova 
ordenança  reguladora  del  mercat  de  diumenge de  Cardona,  l’aprovació 

 



 

definitiva de la qual  es va publicar  al  Butlletí  Oficial  de la Província de 
Barcelona de data 12 de juliol de 2017.
 
La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, compila en un sol 
text la legislació vigent en matèria de comerç i fires, amb l’objecte de la 
regulació administrativa del comerç i dels serveis en el mercat interior amb 
la  finalitat  d’ordenar-ne  els  aspectes  bàsics  i  impulsar  aquests  sectors 
econòmics.
 
Paral·lelament  a  l’adaptació  als  canvis  de  normativa  sobre  mercats  de 
venda  no  sedentària,  s’han  realitzat  els  dos  estudis  següents,  amb  el 
suport de la Diputació de Barcelona, en el marc dels recursos del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals:
 
1.-  ESTUDI  D’ATRACTIVITAT  DEL  MERCAT  DE  DIUMENGE  I  EL  COMERÇ 
CARDONÍ,  elaborat per les consultores Gemma Ponsa i  Montse Farré de 
Procom retail (novembre 2017).

 
2.- ESTUDI DE MILLORA DEL MERCAT DE DIUMENGE DE CARDONA, elaborat 
per la consultora Gemma Ponsa de Crowe Horwarth Management (març de 
2016).
 
Les Bases per  a l’atorgament d’autoritzacions de parades al  mercat  de 
diumenge de Cardona estan en relació, principalment, amb el layout del 
mercat  (distribució  de  l’espai  comercial  del  mercat)  i  l’oferta  comercial 
descrits en el plantejament estratègic de l’Estudi de millora del mercat de 
diumenge de Cardona. 
Actualment els llocs de venda vacants són en total 115 mòduls, dels quals 
s’ofertaran  74  mòduls,  que  es  corresponen  amb  metres  lineals  i  
s’emplacen al Passeig de la Fira i a la plaça de la Fira de Cardona.
 
D’aquests,  26  es  destinaran  a  la  venda  de  productes  del  sector  de 
l’alimentació i 48 al sector de la venda de productes no alimentaris.
 
Considerant que l’objecte d’aquestes bases és fixar les condicions que han 
de regir l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació del domini públic 
per  a  l’exercici  de  la  venda  no  sedentària  de  Cardona  que  es  realitza 
setmanalment, els diumenges.        
 
La potestat  reglamentària  es reconeix  expressament  a les  Corporacions 
Locals en l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,  Reguladora de les 
bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.
 
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les 
Ordenances locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i 
establint un període d’informació pública i audiència als interessats per un 
termini  mínim  de  30  dies  per  la  presentació  de  reclamacions  i 
suggeriments,  i  en  mateix  sentit  es  pronuncia  l’article  178  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 i el 63 del ROAS.
 
En virtut  de tot  això,  l’Alcalde -  President,  previ  informe de la comissió 
informativa corresponent, proposa al Ple l’adopció dels següents

 
ACORDS

 
Primer.- Aprovar les  Bases  per  a  l’atorgament  d’autoritzacions  de 
parades al mercat de diumenge de Cardona.
 
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per a la 
formulació de reclamacions i  al·legacions,  per  un termini  de trenta dies 
hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la  Província,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  un  dels 
mitjans  de  comunicació  escrita  diària  i  en  el  tauler  d’anuncis  de  la 
Corporació.
 
Tercer.- Determinar que  un  cop  transcorregut  l’esmentat  termini 
d’informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, 
l’acord d’aprovació inicial de les Bases per a l’atorgament d’autoritzacions 
de parades al mercat de diumenge de Cardona, esdevindrà definitiu.
 

 

EXPEDIENT 1203/2018. DICTAMENT RELATIU A L'APROVACIÓ DEL 
COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2017, rendit 
per l’Alcalde i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement 
per la comissió especial de comptes en sessió de data 20 de juliol de 2018.
 
Segon.-  Atès que d’acord amb l’article 212.3 del  Reial  Decret Legislatiu 
2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  text  refós de la  llei  de les 
hisendes locals, s’ha exposat al públic juntament amb els seus justificants i 
l’informe  de  l’esmentada  comissió,  mitjançant  anunci  publicat  al  tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.
 
Tercer.-  Atès  que  durant  el  període  d’exposició  no  s’ha  presentat  cap 
reclamació, objecció o observació.
 
Quart.-  Atès  que  per  la  formació  del  compte  general  s’han  tingut  en 
compte els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals i les 
regles 47 i 48 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
 
Cinquè.-  Atès  que  la  competència  per  a  aprovar  el  compte  general  de 

 



 

l’Ajuntament és del Ple de la corporació i que requereix el vot favorable de 
la majoria simple dels membres presents, d’acord amb el què disposen els 
articles 22.2.e) i  47.1 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1 del Reial 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.
 
 
L'Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa, proposa al Ple 
de la corporació, l'adopció dels següents
 
 

ACORDS
 
Primer.- Aprovar el  compte general  del  pressupost de l’exercici  2017, 
integrat  pels  comptes,  estats  anuals  i  documentació  que  estableix  la 
Instrucció de comptabilitat per a l’administració local.
 
Segon.-  Retre el  compte  general  aprovat  i  tota  la  documentació  que 
l’integra  a  la  fiscalització  dels  òrgans  de  control  externs  (Tribunal  de 
Comptes  i  Sindicatura  de Comptes  de Catalunya),  segons  preveuen els 
articles 212.5 i 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 

 

EXPEDENT  1379/2018.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  PRESENTACIÓ 
L’ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
L’Ajuntament de Cardona considera d’interès adherir-se a la Federació de 
Municipis  de  Catalunya  (FMC),  una  associació  formada  per  municipis  i 
d’altres ens locals de Catalunya constituïda per la defensa i la promoció de 
l’autonomia local.
 
Per adherir-se a la FMC cal un acord del ple de l’entitat i s’estableix una 
quota anual per habitant, que en el cas dels ajuntaments és de 0,165899 
euros/habitant a l’any,  d’acord amb les dades del  darrer cens aprovat i 
vigent.
 
Els ens locals membres de la FMC tenen dret a gaudir de tots els serveis 
que  presta  l’entitat  i  a  participar  en  els  diferents  àmbits  sectorials 
(comissions). La representació del municipi la tindrà l’alcalde o regidor en 
qui delegui.
 
Entre els serveis de la Federació hi ha la formació de treballadors públics i 
professionals  vinculats  a  les  administracions  locals,  un  Banc  de  Bones 

 



 

Pràctiques, el Focus d’Innovació Local, un butlletí digital, la revista FMC, el 
fitxer d’ajuntaments o el Codi de règim local, entre d’altres.
 
L’adhesió a la FMC també permetrà poder-se adherir a la “Red Española de 
Ciudades  Saludables”  en  tant  que  la  FMC forma part  de  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
 
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS
 
 

Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya l’adhesió 
com a membre de ple dret de l’Ajuntament de Cardona, a tots els efectes 
legals que en siguin d’aplicació.
 
Segon.- Aprovar l’abonament d’una quota anual com a contribució a la 
Federació per al seu finançament. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President  per  signar  tots  aquells  documents 
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
 
Quart.- Notificar els acords precedents a la Federació de Municipis de 
Catalunya als efectes que siguin d’aplicació.

 

EXPEDIENT 1376/2018. DICTAMEN RELATIU A LA PRESENTACIÓ DE 
PROPOSTA PER A L’ADHESIÓ A LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES 
SALUDABLES”

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
L’Ajuntament de Cardona considera d’interès presentar la seva proposta 
d’adhesió a la “Red Española de Ciudades Saludables”.
 
Aquesta Xarxa té com a objectiu la promoció i protecció de la salut i el 
benestar  dels  ciutadans,  en  concordança  amb  els  principis  d’actuació 
corresponents al projecte “Healthy Cities” de la Organització Mundial de la 
Salut.
 
En general, les línies generals de la Secció es centren en:

  Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la 
consolidació de les relacions intersectorials, necessàries en l’àmbit 

 



 

de la promoció i la protecció de la salut. 
 Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants 

en matèria de promoció i protecció de la salut. 
 Ajudar a les ciutats participants a desenvolupar models operatius de 

promoció i protecció de la salut en la comunitat, que poden servir 
com a models de bona praxis en el relatiu a la promoció i protecció 
de la salut en el context urbà, en concret el diagnòstic i els plans de 
salut. 

Donada la coincidència dels objectius d’aquesta xarxa amb la voluntat de 
l’Ajuntament  de  fer  de  Cardona  un  referent  en  l’àmbit  de  la  salut 
comunitària i de desenvolupar el Projecte Cardona Integral.
 

Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS
 
 

Primer.-  Aprovar l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Cardona  a  la  “Red 
Española de Ciudades Saludables”.
 
Segon.- Adoptar el compromís d’elaborar un anàlisi de situació i pla de 
salut de Cardona.
 
Tercer.- Designar els següents responsables com a interlocutors davant 
la xarxa:
 
Responsable polític: Ferran Estruch Torrents
Responsable tècnic: Brígida Manau Vila
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per tal de realitzar tots els tràmits oportuns 
per  tal  que  es  pugui  formalitzar  l’acta  a  la  Red Española  de  Ciudades 
Saludables.

 

EXPEDIENT  1453/2018.  DICTAMEN  RELATIU  A  L’ADHESIÓ  A  LA 
XARXA DE CALLS IMPULSADA PER L'INSTITUT PRIVAT D'ESTUDIS 
MÓN JUÏC

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament de Cardona considera d’interès adherir-se a la Xarxa de Calls, 
impulsada  per  l’Institut  Privat  d’Estudis  Món  Juïc,  per  tal  de  promoure 
l’estudi  i  difusió  del  judaisme  català  a  partir  de  les  diferents  restes 

 



 

arqueològiques o documentals relativa als jueus que romanen al  nostre 
municipi.
 
Els  objectius  de la  Xarxa de Calls  són:  a)  la  recerca als  arxius  amb la 
participació  de  diferents  sectors  de  la  societat  per  aprofundir  en  el 
coneixement del judaisme català i b) la creació d’una xarxa que inclogui 
tots  els  indrets  dels  territoris  de  parla  catalana  on  hi  hagué  presència 
jueva.
 
La quota anual per l’adhesió a la xarxa és de 250 euros.
 
Atès l’informe del  director  de l’Arxiu Històric  Municipal  de Cardona que 
consta a l’expedient.
 
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents
 

ACORDS
 

Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona a la  Xarxa de 
Calls, impulsada per l’Institut Privat d’Estudis Món Juïc per tal de promoure 
l’estudi  i  difusió  del  judaisme  català  a  partir  de  diferents  restes 
arqueològiques o documentals relatives als jueus que romanen al nostre 
municipi.
 
Segon.-.- Facultar a l’Alcalde per tal de realitzar tots els tràmits oportuns 
per tal que es pugui formalitzar aquesta adhesió.
 
Tercer.- Comunicar els anteriors acords a l’Institut Privat d’Estudis Món 
Juïc, als efectes corresponents.

 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0158 AL 
NÚM. 0203 I DEL NÚM. 0205 AL NÚM. 0232 DE 2018.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia del núm. 0158 al núm. 0203 de 
2018 i  del  núm. 0205 al  núm. 0232 de 2018 i  de la seva inclusió a la 
convocatòria del ple ordinari del dia 6 de setembre de 2018.  

 

DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L'ALCALDIA  NÚM.204/2018 
RELATIU A LA SUSPENSIÓ DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE LA 
PRIMERA QUINZENA D'AGOST DE 2018

 



 

Es  dóna  compte  del  Decret  de  l’alcaldia  núm.204/2018  relatiu  a  la 
suspensió de les Juntes de Govern Local de la primera quinzena d’agost de 
2018.

 
 

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 20:00 hores, de la qual 
cosa com a Secretària-Interventora, Sra. Brígida Manau i Vila, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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