ACTA NÚM. 02/2021 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 21 DE GENER DE 2021
A la casa consistorial de la vila de Cardona, essent les 20,00 hores del dia
21 de gener de 2021, es reuneix telemàticament 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. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. ROSER MONTORIOL VILAJOSANA
SR. SALVADOR CAMPOS DAM
SRA. ANNA MARIA SALA VILLARÓ
SRA. LLUISA ALISTE SANCHEZ
SR. JOSEP MALAGARRIGA AUGUETS
SR. FERRAN VERDEJO VICENTE
SR. JORDI CASAS PONS
SR. JOAN JANÉ SARDANS
SRA. MONICA SALA ESQUIUS
Assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Sra. Brígida Manau i Vila.
A continuació, s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia,
recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

A.- PART RESOLUTIVA

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- ALCALDIA.1.1.1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
ACTA NÚM. 7/2020 DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 29
D’OCTUBRE DE 2020 I ACTA NUM. 8/2020 DEL PLE ORDINARI DEL
DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2020.
Examinades les actes de les sessions anteriors següents: Acta núm. 7/2020
del Ple extraordinari del dia 29 d'octubre de 2020 i Acta núm. 8/2020 del
Ple ordinari del dia 12 de novembre de 2020, s'aproven per unanimitat dels
11 regidors presents que composen la Corporació.

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipal, que no intervenen.

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

2.1.- ALCALDIA.2.1.1.- EXPEDIENT 80/2021.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ
DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE
CARDONA.
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han
d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració
Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de
conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat
pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels
alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de
bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de
conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes
d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la
ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del
país juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho
consideren oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les
modificacions que creguin necessàries.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents
de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament
ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cardona, amb les modificacions
introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta corporació, així com per

complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que es considera adient la creació d’una comissió de seguiment com la
fórmula més adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels
alts càrrecs de l’Ajuntament de Cardona, un cop aprovat el Codi de conducta
es crearà aquest mecanisme de seguiment.

Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la
Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Cardona, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.
Segon.- Fer públic aquest Acord i el Codi de conducta en el Portal de la
transparència de l’Ajuntament de Cardona i comunicar-ne l’aprovació a la
Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.”

Intervencions:
L’alcalde explica que amb l’aprovació d’un codi de conducta es fa un pas
més en el compromís del govern municipal amb la transparència, l’accés a
la informació pública i el bon govern.
El Codi que es vol aprovar és d’aplicació a tots els càrrecs electes i alts
càrrecs de l’ajuntament, i suposa seguir amb el que ja s’està fent, que és
respectar i afiançar el compromís amb els valors ètics, morals i el bon
govern al servei de la ciutadania.
L’Ajuntament adopta el model de Codi que neix del treball previ de la Xarxa
de Governs Transparents, integrada per la Generalitat de Catalunya, les 4
Diputacions, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
l’ACM i la FMC. És un Model-tipus que s’ha elaborat de manera consensuada
per facilitar als ens que integren l’administració local el compliment de la
Llei de Transparència, i que els ajuntaments poden adaptar a les seves
circumstàncies.
Per tant, el que es proposa és adoptar aquest codi de conducta, fer-lo propi
i donar-li compliment. Amb l’aprovació del codi per part del plenari, es
manifesta el compromís i la total responsabilitat dels electes en l’exercici del
càrrec, i també de tots aquells càrrecs directius que defineix la normativa i
que estan vinculats a l’administració pública.
Per primer cop l’ajuntament plasma per escrit aquests compromisos i
principis ètics d’actuació que han de guiar l’actuació dels càrrecs electes i

els alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta i principis
de bon govern que han de servir per fonamentar una millor actuació de
l’administració local.
Els principis ètics que s’hi recullen són el respecte als drets fonamentals i a
les llibertats públiques, la integritat i exemplaritat en l’exercici del càrrec, la
igualtat de tracte de tots els ciutadans, la imparcialitat, la independència i la
neutralitat, i la responsabilitat i professionalitat en les actuacions.
I també el respecte i foment dels principis de bon govern, com són la
satisfacció de l’interès públic, la transparència, la rendició de comptes, la
participació, assegurar la qualitat dels serveis que són de competència
municipal, l’accessibilitat i simplificació de l’administració, l’agilitat,
l’eficiència, l’eficàcia, la col·laboració i coordinació interadministrativa, el
compromís amb la modernització i la millora contínua de l’administració
pública i el desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de
l’Ajuntament de Cardona.
Aquest codi de conducta serà subjecte al control d’una comissió, que es
crearà posteriorment per acord plenari, i farà el seguiment de la seva
aplicació i estarà formada per representants de tots els partits polítics, tal i
com estableix la normativa.

A continuació, la Presidència dóna la paraula als Grups Municipals que no
intervenen.

Votació:
La presidència sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova per unanimitat
dels 11 regidors que composen la corporació.

2.1.2.- EXPEDIENT 87/2021. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE
CULTURA I L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER AL SUPORT A LA
GESTIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE CARDONA.
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Antecedents
1. L’arxiu de Cardona forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de
Catalunya com a altre seu de la xarxa. L’objectiu de la xarxa és
promoure la col·laboració entre els arxius municipals i comarcals en
l’àmbit comarcal per potenciar i fer més eficient el servei que presten als
ciutadans i administracions en l’àmbit de l’arxivística i la gestió
documental.

2. L’Ajuntament de Cardona té la voluntat de continuar col·laborant amb el
Departament de Cultura per a la gestió de l’Arxiu Històric Municipal de
Cardona i de subscriure el corresponent conveni a tals efectes.
3. El conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el
Departament de Cultura i l’Ajuntament de Cardona en relació a l’Arxiu
Històric Municipal de Cardona, com a altre seu de l’arxiu comarcal, i per
a la gestió d’aquest arxiu.

Fonaments de dret
1. La regulació dels convenis s’estableix en els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. L’article 47.1 i 2.a de la referida Llei estableix la possibilitat de subscriure
convenis entre dues o més administracions públiques o entitats de dret
públic vinculades o depenents de diferents administracions públiques,
que podran incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una
altra administració pública, organisme o entitat de dret públic vinculat o
depenent, per a l’exercici de competències pròpies o delegades.
3. L’article 6.1. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic estableix que queden fora de l’establert a la LCSP els
convenis el contingut dels quals no estigui comprès en el dels contractes
regulats en aquesta llei o en normes administratives especials, celebrats
entre si per les Comunitats Autònomes i les entitats locals, entre
d’altres.
4. S’ha comprovat que el conveni s’ajusta al contingut establert a l’article
49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i
l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per tot això, el Tinent d’alcalde delegat de Patrimoni i Memòria Històrica,
previ informe favorable de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de
Cultura i l’Ajuntament de Cardona per al suport a la gestió de l’Arxiu Històric
Municipal de Cardona
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 Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords a la Direcció General de Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.
Quart.- Publicar el conveni al Portal de Transparència de l’Ajuntament de
Cardona i comunicar-ho al Registre de convenis de la Generalitat de
Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al tinent d’alcalde delegat de Patrimoni i Memòria
Històrica per a que expliqui el dictamen.

El Sr. Joan Hernàndez, explica que el que es sotmet a aprovació del Ple és la
renovació del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la gestió de
l’Arxiu Històric Municipal.
Des dels anys 2015-2016 s’insisteix al Departament de Cultura,
concretament a la Direcció General d’Arxius, perquè reconegui l’entitat de
l’Arxiu Històric de Cardona, amb que la Generalitat va dotar el nostre
municipi des dels anys 80, en època del primer Conseller de Cultura, en Max
Cahner. El que es demana és que l’arxiu de Cardona tingui un
reconeixement especial, per la riquesa documental i la importància històrica
del municipi, de manera que passa a tenir la qualificació d’altre seu
comarcal.
Des de que es va signar el conveni amb el Departament de Cultura ens hem
pogut beneficiar de tot el que promou la Generalitat per als arxius
comarcals. L’aportació econòmica és petita, però a part de la subvenció
econòmica anual que ajuda a sufragar els costos de l’Arxiu, també permet
estar en primera línia i disposar dels recursos materials que promou la
Generalitat per als arxius que formen part de la xarxa.
En aquest sentit, ha significat que l’arxiu es pugui acollir al Pla Bruniquer,
que possibilita la digitalització dels arxius i que permet poder publicar la
documentació a través dels arxius en línia.
També es va demanar digitalitzar les actes dels plens de l’Ajuntament i des
del 2018 estan en línia i s’ha treballat en la seva digitalització, des del segle
XV fins l’actualitat. El 2018 es va començar amb uns 11.000 fulls, i durant
el mateix any es va poder accedir a unes 26.000 captures més i el següent
any a unes 24.000. El nostre era l’arxiu de Catalunya, després del de
Girona, que havia digitalitzat més fons a través del Programa Bruniquer. I
això suposa posar tota aquesta informació a disposició d’historiadors i
persones interessades.
Estem agraïts de poder renovar el conveni i millorar econòmicament
l’aportació anual prevista per l’arxiu, que passa de 3.000 a 4.000 euros.

L’alcalde agraeix la feina realitzada per la regidoria i el director de l’Arxiu
Històric. També celebra la col·laboració entre Ajuntament i Generalitat, en
tant que es necessiten més recursos per donar el valor que es mereix a
l’Arxiu Històric de Cardona.
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals que no intervenen.

Votació:
La presidència sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova per unanimitat
dels 11 regidors que composen la corporació.

2.1.3.- EXPEDIENT 100/2021. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ
DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI 2021.
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Primer.- En el Butlletí Oficial de l’Estat de data 31 de gener de 2021 s’ha
publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2021.
Segon.- L’article 18.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2021 estableix que en l’any 2021, les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9
per cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes
d’homogeneïtat per als períodes de la comparació, tant pel que respecta a
efectius de personal com a la antiguitat del mateix.
Tercer.- La competència per aprovar la plantilla, les RLT i determinar la
quantia de les retribucions complementàries correspon al Ple, d’acord amb
l’article 22.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Regim Local

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar un increment en les retribucions del personal municipal
del 0,9 per cent, d’acord amb el previst a l’article 18.Dos de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, i amb efectes del dia 1 de
gener de 2021.

Segon.- Comunicar els anteriors acords als representants dels treballadors
i publicar-lo al Portal de transparència.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que amb aquest dictamen es dóna compliment al previst a
la Llei General de Pressupostos de l’Estat, que en el seu article 18.2 preveu
una pujada del 0.9% dels sous dels funcionaris públics, essent aplicable tant
a funcionaris com a treballadors en règim laboral de les administracions
locals.
Aquest increment no s’aplicarà als càrrecs electes, que continuaran
percebent les mateixes retribucions i indemnitzacions per assistències.

A continuació, la Presidència dóna la paraula als Grups Municipals.

El Sr. Joan Jané, portaveu del grup municipal de Junts per Cardona,
manifesta que aquest és un tema que ve determinat per la llei, però des
dels governs competents s’hauria d’haver fet un esforç per intentar que no
hi hagués aquest increment, donada la complicada situació actual generada
per la pandèmia. En aquest moment hi ha molta gent que ho està pasant
molt malament i la imatge que genera l’administració amb aquesta pujada
de sous no és bona. Però tot i que no ho veuen amb bons ulls, no s’hi
oposaran.

El Sr. Ferran Verdejo, portaveu del grup municipal del PSC remarca que és
una pujada dels salaris dels funcionaris/àries i empleats/des públics/ques i
no dels càrrecs electes. Per tant, creuen que és una mesura que incrementa
el poder adquisitiu, tot i que mínimament, i qualsevol mesura que suposi
que els treballadors, en aquest cas els públics, no perdin poder adquisitiu és
positiva.

Votació:
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per nou vots a
favor del Grup Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PSC (2 i dues
abstencions del Grup Municipal de Junts per Cardona (2)

B.- ACTIVITAT DE CONTROL

5.1.- ALCALDIA.
5.1.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM.
0395 AL NÚM. 0481 DE 2020.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l'Alcaldia
núm. 0395 al núm. 0481 del 2020 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.

Intervencions:
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals.

Per part del grup municipal de Junts per Cardona es plantegen les següents
qüestions en relació als decrets:

1. El portaveu de Junts, Sr. Joan Jané, pregunta pels decrets número
413/2020 i 414/2020, on s’esmenta la compra de 3.000 mascaretes FFP2
i 15.000 mascaretes quirúrgiques. Voldrien que se’ls indiqués si aquesta
adquisició s’ha fet per a l’ús del personal de l’ajuntament o com han estat
distribuïdes.

L’alcalde explica que es va fer una compra conjunta amb la Residència de la
Tercera Edat Sant Jaume, amb la voluntat de dotar tant a l’ajuntament com
sobretot a la residència, d’aquest material de protecció necessari i per a tot
l’any. El fet de fer una gran compra massiva ha fet que el preu de compra
sigui molt més bo i competitiu, estalviant al voltant d’un 50% del cost.
Explica que l’ajuntament es va afegir a la compra de mascaretes promoguda
per la residència, i es va comprar la part que consideraven important tenir
en estoc a l’ajuntament, per subministrar a Protecció Civil, a la Fundació
Cardona Històrica, al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), i pel personal i
activitats del mateix Ajuntament de Cardona.

2. El Sr. Jané demana pel Decret 426/2020, on es contracta una despesa pel
Camp de Vida Activa per arreglar la gespa dels laterals, que ascendeix a
uns 2.000 euros. En referència a això també han vist que per acord de
Junta de Govern Local es van adjudicar uns 6.000 euros, també referent
a capítols de reparació de la gespa. La seva pregunta és si aquesta acció
respon a una necessitat puntual, o bé, serà una cosa periòdica i caldrà
destinar una partida anual del pressupost per fer aquests arranjaments.

L’alcalde explica que, tal i com van comentar en un ple anterior, després
d’estiu es va arranjar una part del terreny de joc, ja que havia patit certs
moviments i per tant tenia algunes irregularitats que calia reparar tenint en
compte que començava la temporada.
Aquesta és una solució que ja es preveia que caldria portar a terme. El
camp és estable i té una estabilitat garantida a nivell de grans moviments,
però si que és veritat que el terreny de joc pot patir petits moviments i, per
tant, algunes alteracions en el terreny que fan que s’hagi de preveure un
manteniment continu.
Amb aquesta intervenció es porta a terme aquest manteniment i a banda
d’això s’actua que solventar el problema que es va detectar a nivell de
conducció d’aigües.
Aquestes actuacions permeten mantenir el Camp de vida de manera
correcta i que s’hi pugui desenvolupar l’activitat sense problemes. En el
tema de la conducció d’aigües els serveis tècnics estan valorant si és degut
a que hi havia alguna cosa que no es va fer bé en el seu moment a nivell de
la canalització de les aigües de la vessant de la Vall Salina o deriva d’algun
altre tipus de condicionant, com algun moviment del terreny. En definitiva el
què s’ha fet és adequar el terreny per a començar la temporada.

L’alcalde dona la paraula al regidor d’Esports, que és qui ha promogut
l’actuació amb la col·laboració del regidor de Via Pública i dels serveis
tècnics.

El Sr. Salvador Campos comenta que l’alcalde ja ha explicat la intervenció
que es va fer per començar la temporada. Diu que estan alerta a qualsevol
moviment que es pugui produir al terreny de joc o al perímetre, que els
tècnics de l’ajuntament ja n’estan al cas, i a més a més, s’està estudiant si
caldrà destinar una partida més gran o no al Camp de Vida Activa.

Per part del grup municipal del PSC es plantegen les següents qüestions en
relació als decrets:

1. El portaveu del PSC, Sr. Ferran Verdejo, pregunta pel decret
437/2020, pel s’aprova un permís per a una intervenció arqueològica
i paleontològica preventiva a la zona del Cine Modern. La seva
consulta és si aquesta intervenció és per les obres que s’estan
realitzant a la façana o respon a una altra actuació.

El tinent d’alcalde delegat de Patrimoni i Memòria Històrica, Sr. Joan
Hernàndez respon que, efectivament, es tracta d’una intervenció vinculada
a les obres de la façana de llevant del Cine Modern.

Sempre que apareix la paraula “arqueologia” en qualsevol expedient d’obres
el promotor pensa que això significarà que es paralitza l’obra, però la
realitat no és aquesta. I independentment del temps que es pugui trigar a
fer qualsevol intervenció arqueològica, Cardona s’ho mereix, ja que gaudim
d’una gran riquesa patrimonial i sabem que en el moment que moguem
qualsevol pedra, i més si és a nivell de subsòl, podem trobar restes
d’entitat. En aquest cas l’any 2017 ja es va fer tota la prospecció de la
Muralla que va del Portal de Madoz al Portal de Graells i, per tant, aquesta
muralla ja estava més que identificada, de manera que el que vam fer en
aquest cas és anticipar-nos. Ja sabíem que quan féssim qualsevol acció a la
façana de l’auditori afectaria a una sèrie de subministres, com són les
instal·lacions d’enllumenat, de telefonia, de fibra òptica, etc. i el què es va
fer va ser una intervenció prèvia i demanar permís per aquestes
canalitzacions en tant que afecten un tram de muralla.
Pel que fa a l’estat de les obres de la façana de l’auditori, dir que s’hi està
treballant a bon ritme. El constructor tenia la intenció de fer com dos trams,
i des de l’ajuntament hem demanat que es treballi a la totalitat de la
façana. La última setmana el constructor ha muntat més bastides, i ara
mateix tenim la façana al 100% coberta i treballant de banda a banda.

C.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquest sessió.

D.- PRECS I PREGUNTES.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.

Per part de Junts per Cardona es plantegen els següents precs i preguntes:

1. El seu portaveu Sr. Jané, diu que els agradaria saber com està el
tema de l’activitat de l’hivernacle de Cal Boigaire. Concretament, en
quina situació està i si els permisos d’activitat estan suspesos.

El tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme contesta que a nivell d‘activitat els
consta que s’està fent l’hivernacle i que l’informe del DARP és positiu, de
manera que no tindran problemes per exercir l’activitat de manera legal.

D’altra banda, com ja es va comentar en un altre Ple, es van realitzar una
sèrie d’inspeccions a la finca tant per part dels serveis tècnics de
l’Ajuntament, com de la Policia Local i pels Mossos d’Esquadra. En aquests
moments estan realitzant el cultiu dins de la legalitat, tot i que l’ajuntament
hi està atent i continuarà estant-hi amatent. Com saben, es va generar
malestar a nivell del veïnatge i per altres temes com el fet d’haver-se
connectat al subministre energètic de forma irregular, i això ja s’està
instruint en l’expedient dels Mossos.
Així mateix hi va haver un problema relacionat amb la contaminació
lumínica, en tant que de nit hi havia una gran presència de llums a la finca,
segons ells a causa de l’obertura de múltiples làmpades de protecció contra
insectes invasius de la plantació, i se’ls va obligar a instal·lar uns
temporitzadors per evitar aquest excés d’il·luminació en horari nocturn.
Per altra banda hi ha el tema urbanístic, que no està relacionat amb
l’hivernacle, però si amb les obres fetes a la masia. Van començar obres
sense llicència i se’ls va obrir un expedient de protecció de la legalitat
urbanística. Però tot i l’expedient, van continuar amb les obres i van iniciar
els processos de legalització.
Amb l’obertura de l’expedient se’ls va imposar una multa coercitiva. I pel
que fa a les llicències presentades, hi ha obres legalitzables i altres que no
ho són i per tant caldrà restituir la realitat alterada.

L’alcalde continua dient que, com ha dit el regidor, les obres es van parar en
el seu moment perquè no tenien la corresponent llicència, i ara continuen
aturades perquè hi ha obert un expedient de protecció de la legalitat.
D’altra banda, hi ha el tema de la llum, que no està només provocat per
l’hivernacle, sinó que abans ja hi havien problemes de talls de llum en
aquella zona, però que s’han accentuat amb aquesta activitat, i per això el
regidor Josep Malagarriga hi està a sobre.

El regidor Josep Malagarriga, en referència al tema de la llum, explica que el
fet que punxessin il·legalment la llum a Cal Boigaire va fer aflorar un
problema relacionat amb el final de la línia elèctrica, ja que moltes cases
patien baixades de tensió i de llum.
Com a conseqüència, els tècnics van fer un informe per tal de buscar una
solució, en tant que els problemes a la zona són recurrents i fins i tot alguns
veïns es queixaven que no podien ni engegar la cuina d’inducció al migdia
per cuinar.
Intervé la secretaria i reitera que l’activitat de cultiu de cànem industrial la
poden fer en tant que ja han tramitat la corresponent declaració al DARP i
es tracta d’una activitat assimilable a l’agrària, per la qual no han de
sol·licitar llicència d’activitat a l’ajuntament. Tot i això se’ls va demanar

documentació per tal de conèixer l’activitat que es desenvoluparà i els seus
requeriments.
El que es va ordenar d’aturar són les obres a la finca, tant les legalitzables
com les no legalitzables. I els serveis tècnics municipals han comprovat que
continuen aturades a dia d’avui. Ara caldrà resoldre l’expedient de protecció
de la legalitat urbanística per les obres realitzades sense llicència.
I un altre dels punts en els quals es va intervenir a part del relatiu a punxar
la llum va ser el de la contaminació lumínica nocturna, en tant que al vespre
es generava una llum blava, per repel·lir la proliferació de mosquits, d’una
gran intensitat. L’enginyer municipal hi ha incidit i ha promogut que tinguin
un sistema de temporització per evitar aquest excés d’il·luminació.
Com ja s’ha dit, els serveis tècnics hi estan a sobre i en aquests moments
s’han parat totes les obres per tal de resoldre l’expedient de protecció de la
legalitat.

2. En Sr. Jané demana quan s’acabaran les obres de reparació del
clavegueram del carrer Serra Vilaró.

El regidor Sr. Josep Malagarriga contesta que no trigaran gaire en finalitzarse. Recentment va venir el pèrit de l’assegurança per avaluar dels danys, es
va anar a les tres vivendes afectades i es van valorar els danys al carrer. En
aquests moments s’està fent un mur per aguantar el carrer i no creu que les
obres s’allarguin gaire més de 15 dies. Una vegada acabat, quedarà el
carrer formigonat i s’espera que abans de juny-juliol es pugui enquitranar
tot el carrer de baixada, per tal que no es noti la diferència.
Comenta que el parc també quedarà a punt en el mateix termini. De
moment s’ha fet el mur del lateral que dona al carrer, i en breu faran el mur
que dona als arcs de les heures i posteriorment ja es podrà posar la gespa i
plantar algun arbre que s’havia trasplantat, per tal que quedi tot condicionat
una altra vegada.

3. El portaveu de Junts per Cardona demana més informació sobre
l’expedient 2138/2020, que es va aprovar a la Junta de Govern Local,
referent a la proposta de la regidoria d’habitatge relativa a la
contractació del servei consistent en un estudi per a l’establiment del
preu de venda dels habitatges de les Colònies Manuela a Cardona.

La regidora Sra. Roser Montoriol explica que aquest encàrrec s’ha efectuat a
favor de l’empresa Celobert. I que ja s’ha mantingut una primera reunió
amb l’adjudicatària per començar a treballar en l’estudi.

En ocasions tant veïns de les colònies, com antics residents o bé ciutadans
del pobleinteressats els havien comentat la possibilitat de poder adquirir
algun d’aquests habitatges. I el que s’està fent en aquests moments és
posar fil a l’agulla i establir quin seria el preu de venda indicat.
La idea és vendre aquests habitatges, però primerament s’ha d’establir quin
preu podrien tenir, que és justament el que s’ha contractat.
Aquesta empresa ja havia fet un estudi de les Colònies Manuela, per
encàrrec de la Diputació de Barcelona, i per aquest motiu ja coneixien
aquesta zona i tenien feina avançada.

L’alcalde aclareix que en el seu moment estaven majoritàriament d’acord en
que els habitatges de les colònies Manuela podrien vendre’s a un preu
econòmic perquè hi havia demanda. En aquests moments cal fer dues
coses: primer modificar el planejament, ja que les Colònies Manuela són un
terreny qualificat com a zona industrial, d’acord amb el POUM. I cal
modificar aquesta qualificació perquè no té sentit construir un polígon de
200.000 m2 quan l’activitat minera està aturada des de fa anys, i no cal
enderrocar aquestes cases per a fer més polígon, quan ja se n’està
promovent un de nou.
En aquestes 24 cases ja hi ha gent que hi viu des de fa temps perquè són
famílies mineres i per tant, es faci el que es faci, tenen tot el dret a ser-hi. I
una vegada establerts els preus de venda s’oferirà l’opció de poder comprar
l’habitatge.
Ara per ara únicament s’està fent un anàlisis per poder establir l’estat dels
habitatges i, com a conseqüència, el seu preu, a part del procés a seguir
per tal de promoure’n la seva venda. Cal tenir en compte que es preveu que
la gent que hi viu hi podrà viure igualment encara que no la vulgui comprar
i les que queden disponibles es podran posar a disposició dels ciutadans de
Cardona que vulguin una vivenda en aquell indret i de les persones que
vulguin venir a viure al municipi.

El portaveu de Junts per Cardona expressa que el seu grup considera que
una decisió d’aquest tipus hauria de posar-se en consideració de l’espai de
debat i decisió que s’està a punt de crear i que és la Taula d’Habitatge.
Consideren que vendre determinats habitatges podria hipotecar una decisió
estratègica de futur per a la zona.
En aquests moments, pot semblar que la qualificació com a zona industrial
no és necessària, però potser en un futur a la Taula d’Habitatge es podria
evaluar les possibilitats i consensuar fer-hi algun altre tipus d’equipament, o
d’habitatge. El fet de prendre una decisió com portar a terme una venda
parcial d’alguns habitatges pot ser precipitada i consideren que el correcte
seria consensuar el futur d’aquestes colònies a la Taula d’habitatge, sobretot

considerant que és l’espai concebut per acordar aquestes decisions
estratègiques per al futur del municipi en matèria d’habitatge, de manera
que seria lògic esperar a tenir una visió més global i analitzada entre tots.

La regidora Sra. Roser Montoriol contesta que està totalment d’acord amb la
seva aportació i que evidentment la Taula d’Habitatge servirà per debatre i
concretar actuacions com aquesta, on es requereix adoptar decisions
estratègiques. I aclareix que el que s’ha fet, simplement, és avançar i tenir
més informació per a després poder-ho valorar de forma conjunta. Per tant,
és necessari tenir aquest criteri tècnic, per a posteriori poder decidir entre
tots. S’està fent un estudi per a saber com es podria executar aquesta
venda, però no s’ha iniciat cap tràmit al respecte.

El Sr. Jané aprofita que es tracta el tema de la Taula d’Habitatge per a
recordar que en breu es complirà el termini que van determinar per tal de
marcar els objectius d’aquest espai de consulta i debat.

L’alcalde contesta que ja tenen el document a punt, on s’han introduït tant
la proposta d’objectius com la proposta de membres de la Taula i en
qüestió de dies se’ls farà arribar l’esborrany d’aquesta proposta, a l’igual
que al grup socialista. Donat que la taula és un tema compartit pels tres
grups, consideren important que tot es consensui entre les tres forces.

Intervé el Sr. Ferran Verdejo i diu que el seu grup esperava que Junts per
Cardona els fés arribar la proposta i que finalment els la va facilitar l’alcalde
com a representant d’ERC i del govern. Destaca que si es vol la participació
de tots els membres de la mesa i per tant dels tres grups, seria important
que també els fessin arribar les propostes.

El Sr. Jané aclareix que segurament ha estat un malentès i li recorda que
sempre compten amb ells i, en definitiva, amb tota la població per a
qualsevol qüestió.

L’alcalde diu que un cop aclarit el tema cal posar-se a treballar i començar
per consensuar el primer document per fixar les bases d’aquest nou espai
de diàleg en quant a objectius i persones a integrar aquesta Taula
d’Habitatge.

4. El Sr. Joan Jané pregunta per l’expedient 1469/2020, en relació al
conveni que va ser objecte d’aprovació per la Junta de Govern Local
de data 5 de gener, a proposta de la regidoria d’Educació.
Concretament, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Cardona i l’escola Musicant per a la gestió de l’Escola Municipal de

Música. Comenta que han vist la proposta d’acord, però al no tenir
accés a l’expedient no els queda clar el contingut concret del conveni.

La regidora Sra. Montoriol explica que és un conveni que s’ha signat amb
l’associació Musicant per a regular la gestió de l’escola de música aquest
any 2021. El conveni té la durada d’un any i s’hi estableix la xifra de
finançament que es va acordar en el pressupost municipal per a l’exerci
2021. Paral·lelament s’està treballant amb la Diputació per a promure la
nova licitació del servei. Però mentre no estigui feta es va considerar adient
que hi hagués un conveni que recollís tots els compromisos i drets i
obligacions de cada una de les parts per a major seguretat jurídica. En el
conveni es reflecteix l’aportació de l’ajuntament, tant econòmica com pel
que fa al manteniment de l’escola, als subministres i al cost del servei de
neteja.

L’alcalde vol aprofitar per posar en valor tot l’esforç que ha fet la nova
direcció, amb la junta de mares, com ja ha expressat en alguna altre
ocasió. Una gestió que ha permès mantenir la xifra d’aportació de
l’ajuntament amb l’escola de música en 55.000 € anuals, comptant la
subvenció que es rep per part de la Generalitat.
També diu que Junts va realitzar una publicació en relació a aquest tema
com si no haguessin entès bé l’explicació que va donar l’equip de govern al
respecte de l’aportació econòmica per al curs, en el sentit que pel fet
d’haver hagut de tancar l’escola i que el personal estigués en ERTO s’han
aportat 55.000 euros i no els 79.000 euros que s’haguessin hagut d’aportar.
I el cert és que s’ha realitzat un esforç molt important en estructurar
l’escola i en la reducció de costos, de manera que si no haguessin fet tota
aquesta feina l’ajuntament hauria d’haver aportat més diners. No s’ha hagut
de fer però això no té res a veure amb la pandèmia ni amb els ERTO, sinó
amb la bona gestió de la junta i la direcció.
En definitiva si l’ajuntament ha hagut d’aportar 55.000€ en aquest exercici
ha estat per les modificacions que s’han fet i pel treball en el nou model
d’escola, sinó haurien d’haver aportat 79.000€.

El Sr. Jané diu que al seu grup els preocupa l’escola de música i volen
defensar un model que sigui sostenible en el temps. Per aquest motiu
segueixen la gestió des de prop i volen vetllar per assegurar la viabilitat i la
continuïtat de futur de l’escola.
El seu grup vol que l’escola pugui mantenir la seva estructura, i es
garanteixi que que sigui sostenible des del punt de vista econòmic, que
pugui tenir un recorregut, que tingui un bon model educatiu i que en tot
moment es respecti la legalitat vigent.

Finalitza dient que la seva voluntat i preocupació és que l’escola pugui
mantenir totalment la seva estructura, però evidentment sempre que sigui
sostenible des del punt de vista educatiu i des d’un punt de vista legal.

La regidora Sra. Montoriol diu que els emplaça a fer una reunió per tal
d’aclarir totes els dubtes que puguin tenir sobre aquest tema.

El Sr. Jané accepta la invitació i diu que prèviament els agradaria tenir una
còpia del conveni per si sorgeix algun dubte al respecte.

L’alcalde contesta que està a la seva disposició i no hi ha cap tipus de
problema per fer-los arribar una còpia.

5. El portaveu de Junts pregunta sobre una contractació per la defensa
d’un contenciós interposat contra l’ajuntament. Concretament,
demana pel contracte menor de serveis consistent en els treballs de
defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu, procediment
abreujat 277/2020, per part d’un despatx d’advocats i consultors per
la demanda del COPLEFC en contra de les bases aprovades per
ll’Ajuntament de Cardona per la cobertura de la plaça de Tècnic/a
d’Esport i Salut.

La secretària explica que el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i
l’Esport de Catalunya (COPLEFC), va presentar un recurs referent a les
bases de la convocatòria i el procés selectiu d’un/a tècnic/a d’Esports i Salut
de l’Ajuntament de Cardona. Segons el Col·legi els únics que podien accedir
a aquesta plaça eren llicenciats en educació física i que disposessin de la
corresponent col·legiació. Abans de presentar el recurs contenciós
administratiu, ja havien presentat un recurs de reposició a l’aprovació de les
bases i se’ls va resoldre desfavorablement.
Cal dir que tot i l’aprovació de la contractació de la defensa lletrada, el
COPLEFC ha desistit del recurs presentat. Això es déu al fet que la persona
que ha superat el procés és llicenciat en educació física i és col·legiat seu.
Una vegada vam tenir coneixement del desistiment del col·legi professional,
va ser comunicat a l’empresa contactada a fi que no es personessin en el
procés i, per tant, no es generessin honoraris professionals i deixar sense
efecte l’adjudicació.
Cal dir que tenim coneixement de desistiment pel col·legi professional, però
encara no ha arribat la comunicació oficial del jutjat.

6. Per acabar el torn de preguntes, el Sr. Jané demana sobre el
contenciós del Camp de Vida Activa, per saber si hi ha alguna
resolució o novetat al respecte.

La secretària explica que en aquests moments s’està en fase de mediació.
No sabem el recorregut que tindrà aquesta mediació prèvia amb l’empresa,
però ja s’han fet les primeres sessions.
Unes sessions que havien de continuar i han quedat aturades perquè no ens
han tornar a citar. La nostra defensa jurídica s’ha posat en contacte amb els
mediadors assignats per tal que agilitzin al màxim aquest tema, ja que la
voluntat és procedir quan abans millor a la reparació de les filtracions del
camp. Per això s’ha demanat que es torni a reactivar i si no funciona la
mediació passarem a l’execució subsidiària i el procediment contenciós
seguirà el seu camí.
Si es tenen novetats en aquest tema o prospera la mediació, se’ls farà
saber. Sinó també se’ls informarà de que es reactiva de nou el procediment
contenciós.

Per part del PSC es plantegen els següents precs i preguntes:

1. El Sr. Ferran Verdejo, portaveu del Grup Municipal Socilista, demana
sobre la situació actual a la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume
i quina ocupació tenen. I aprofita la pregunta per recordar que en
l’anterior ple van acordar fer una reunió setmanal o quinzenal per
poder fer el seguiment de la situació de la COVID i de la residència i
que encara no se n’ha fet cap. Per això torna a sol·licitar aquesta
reunió o que se’ls faciliti una actualització de la informació cada cert
temps.

L’alcalde contesta que les reunions de seguiment de la situació sanitària
s’anaven fent recurrentment en la època de major intensitat de la pandèmia
i al no haver-hi demanda per reprendre-les per part de ningú es van deixar
de fer. Ara que hi ha una demanda per part del grup socialista, s’establirà
quan tornar-les a fer.
A més, aporta les últimes dades de la COVID a Cardona dels últims 7 dies i
aprofita per agrair tot l’esforç que està fent el personal de la residència i la
directora en la gestió del centre en aquests moments difícils. Diu que la
residència a data d’avui està en una bona situació, malgrat que tenen un
positiu aïllat i que gràcies als protocols s’ha pogut aillar a temps. Després
d’haver fet PCR a tots els residents, no hi ha cap més positiu.

Celebra que aquest dissabte tant els avis residents com el personal ja
rebran la segona dosi de la vacuna i agraeix la feina de tot el personal de la
residència, de la regidora i del Departament de Salut.

La regidora Sra. Aliste intervé respecte a l’ocupació de la residència i diu
que actualment tenen 55 usuaris i, per tant, totes les places públiques
estan plenes. D’aquestes, tres són obligatòriament d’aïllament i la resta són
places privades, que són les més complicades de cobrir.
Pel que fa a la prevenció de la COVID, les treballadores es fan proves cada
setmana, alternant entre PCR i proves TAR. Justament aquest dilluns hi
havia programada des de Salut una PCR a totes les treballadores i tots els
residents i per sort totes les proves han sortit negatives.
Respecte al cas positiu, comentar que és una derivació que va venir de
Manresa, i es van saltar una mica el protocol pel fet que havia d’estar pocs
dies ingressat i es va creure que no calia fer l’aïllament, però tot i així, van
ser preventius i van fer l’aïllament i una segona PCR al CAP, que va ser la
que va donar positiu. En aquest sentit estan segurs, perquè tot just després
van tenir els resultats de les proves i totes van donar negatiu, per la qual
cosa el protocol d’entrada i sortida de la zona d’aïllament s’està fent
correctament i això és gràcies a un esforç molt gran per part de direcció i de
les treballadores, que estan donant exemple setmana rere setmana amb les
proves de la COVID.
Comenta que la residència va fent amb una certa normalitat. Les dues
suspensions de visites de familiars a la residència són dures d’aplicar. En un
cas es va fer quan es van donar varis casos positius a Cardona, el que va
passar fa uns quinze dies, i per prevenció es van tancar les visites.
Posteriorment es van tornar a obrir, però quan es va classificar la residència
com a “vermella” es van haver de tornar a tancar. Quan tanquen la
residència s’augmenten tots els serveis de videotrucades i d’animació.
S’ha procedit a la vacunació de tots els avis que s’han volgut vacunar, al
voltant d’un 80%, perquè cal recordar que hi ha un consentiment previ i
que en alguns casos no s’han volgut vacunar i en d’altres no hi ha hagut
prescripció de vacunar. Aquest dissabte hauran passat els 21 dies i, per
tant, si tot va bé, tots els avis estaran immunitzats excepte 3, que en el
moment de la primera vacuna estaven ingressats.
Respecte a les treballadores, es va vacunar al voltant d’un 70% de la
plantilla. Una mica més de la meitat aquest dissabte estaran immunitzades,
i la setmana passada es va vacunar el segon grup de treballadores i ara
caldrà esperar els 21 dies per posar la segona dosis.

L’alcalde agraeix a la regidora el seguiment de la situació de la residència i a
l’equip directiu del centre la seva professionalitat. I remarca que el protocol
es segueix escrupolosament i que s’apliquen mesures més exhaustives i

reforçades que les quines determina el departament. Quan hi ha
derivacions per proves o de menys de 24 hores a l’hospital, quan arriben a
la residència no caldria aïllar-los, i malgrat això es fa i de fet vam tenir la
sort de poder aïllar una persona que amb PCR negativa a l’hospital va donar
positiva 3 dies després.

El Sr. Estruch recalca que cal ser molt escrupulosos amb aquest tema, en el
sentit de que a l’haver-hi un cas positiu (aïllat), tot i que per sort només
sigui un, per complir correctament el protocol i seguir totes les estrictes
mesures de seguretat cal tornar a tancar la residència 15 dies i que els avis
no puguin rebre visites dels seus familiars.
Aprofita per expressar la solidaritat de Cardona amb la residència de
Solsona, amb el seu alcalde i amb els ciutadans i residents de la ciutat, que
estan fent un gran esforç en uns moments d’especial duresa de la pandèmia
al seu municipi, i manifesta tot el seu suport i ajuda per a que surtin
d’aquesta situació tan difícil que estan vivint.

Intervé el Sr. Ferran Verdejo sumant-se als agraïments a totes les
professionals de la residència, tenint en compte que tot i havent disminuït la
plantilla segueixen al peu del canó, amb una gran dificultat laboral i
sobretot emocional. També es sumen a la solidaritat envers Solsona per la
greu situació sanitària que estan vivint.

2. El portaveu del PSC pregunta per un altre contenciós: el de Cal Sort.
En l’anterior ocasió que van demanar per aquest tema estava
pendent de resolució i confirmació del preu just de l’expropiació i
volen saber si hi ha alguna novetat.

El secretària respon que encara no tenen resolució però que creuen que
aviat es dictarà sentència, perquè els han informat que la sala es reunirà
durant el mes d’abril. Per tant, hauríem de tenir sentència durant el primer
semestre d’aquest any 2021. En el pressupost ja es va fer una primera
previsió a aquests efectes, però s’haurà d’ajustar al que s’acabi dictant en la
corresponent sentència.

3. El Sr. Verdejo demana sobre d’estat d’ocupació dels allotjaments del
carrer Escasany després que per acord del plenari s’ampliessin els
col·lectius vulnerables beneficiaris d’aquest equipament. Per això
pregunta si s’ha registrat una major demanda després d’aquesta
modificació.

La regidora d’Atenció a les persones, Sra. Lluïsa Aliste, explica que després
de l’ampliació dels col·lectius beneficiaris s’han registrat noves sol·licituds
d’accés als allotjaments. En alguns casos les persones interessades no han
arribat a disposar de l’allotjament. En un dels supòsits perquè van resultar
adjudicataris d’una casa a les colònies. Tot i això en aquests moments tenim
dues persones interessades més i un altre habitatge està pendent
d’adjudicació. Dir que si tot va bé i aquest matrimoni reuneix els requisits
que marca el reglament d’aquests allotjaments, entraran el més aviat
possible.
En aquests moments també tenim una família que es troba a l’allotjament
d’emergència, ocupant puntualment un pis doble. De fet aquests
allotjaments ens donen marge per a solventar les situacions de les famílies
o persones més vulnerables que puntualment necessiten ajuda.

4. El portaveu socialista comenta que els han arribat queixes sobre
l’incompliment de l’ordenança municipal que regula la tinença
d’animals. Concretament del títol II de la mateixa ordenança, que fa
referència al menjar dels animals al carrer. I també els han posat de
relleu la carta que s’ha enviat des de l’ajuntament a alguna de les
voluntàries que s’ocupen de la cura dels animals. Per això proposa
arribar a un acord i buscar una solució per complir aquesta ordenança
municipal, deixar la via pública neta i establir uns punts controlats
per poder donar menjar als gats.

La regidora Sra. Anna Maria Sala respon que s’està vetllant aquest tema. I
en referència a la carta que es va enviar a una voluntària, respon al fet que
hi havia queixes concretes respecte al punt on es donava menjar als gats, i
per aquest motiu s’ha volgut buscar un altre punt que no suposés ni
queixes, ni problemes de salut pública, i que fos més reguardat. En aquest
sentit s’està tractant i mirant totes les colònies concretes de gats per veure
si hi ha d’altres situacions que poden generar problemes i s’ha de reubicar
algun punt.

5. El portaveu socialista demana la paraula per al regidor Sr. Jordi
Casas, del seu mateix grup. L’alcalde li dona la paraula i el Sr. Casas
planteja dues qüestions referents a la via pública. Primer demana si
es té cura dels embornals i les reixes de captació d’aigua. Vol saber si
es netegen, ja que ha vist que hi ha diversos embornals amb
vegetació, terra i inclús escombraries. Vol saber si és tasca de la
brigada o bé si l’ha d’assumir algú altre.

El regidor de via pública, Sr. Josep Malagarriga contesta que precisament
avui s’han netejat dos embornals, un a la Coromina a prop del camp de
futbol i l’altre al parc de la Mare de la Font. Confirma que es van netejant
periòdicament i comenta que si en sap d’algun altre més que calgui netejar,

no dubti en informar-lo al respecte. Explica que en ocasions la brigada
únicament treu la terra i en d’altres cal contractar una empresa
especialitzada per a que faci un neteja més acurada.

La segona qüestió que planteja el Sr. Jordi Casas és una que temps enrere
ja havia comentat en referència al carrer Bon Dia de la Urbanització
Fontelles. En aquest carrer hi ha una tapa de claveguera o boca d’incendis
que abans si que es feia servir, però que fa al voltant de 8 anys que no té
cap funció. Explica que la tapa està al mig de la vorera, que ha cedit i està
molt a prop d’un fanal i que degut al desnivell que hi ha podria ocasionar un
accident als vianants que passin per aquella vorera.
Finalitza la seva aportació demanant si aquella tapa té alguna utilitat, de
manera que si en té s’hauria d’anivellar i sinó en té seria convenient
segellar-la.

El regidor Sr. Josep Malagarriga contesta que desconeix aquest tema, però
que ho estudiarà i vetllarà per solucionar-ho.

-

L’alcalde abans d’acabar el Ple vol manifestar la solidaritat del govern
amb el Conseller Hble. Sr. Bernat Soler, que ostenta la responsabilitat
en la organització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14
de febrer. Avui s’ha dictat una nova sentència que no s’hauria d’haver
produït i se l’ha condemnat per l’1 d’octubre, essent el primer alcalde
inhabilitat per aquest motiu. Per això vol mostrar la seva solidaritat i
estima envers el Conseller en aquests moments complicats que està
vivint.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-dues hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta
que, com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i
efectes, CERTIFICO.

