
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/11 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 de novembre de 2018 

Durada Des de les 19:00 fins a les 19:45 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

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill NO

 
 

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  1664/2018.  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  RELATIVA  A 
L'APROVACIÓ  DE  LA  REVISIÓ  ANUAL  DEL  PADRÓ  MUNICIPAL 
D'HABITANTS, AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2018.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió 
anual  del  Padró Municipal  d'Habitants,  amb referència a l'1 de gener de 
2018, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades 
a terme durant l'exercici anterior.

Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de 
la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i  del director general de 
Cooperació  Territorial,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  tècniques  als 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, 
d'11 d'abril de 1997).

Atès el  que disposa l'article 81 del  Reglament de Població  i  Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals, R.D. 2612/1996, de 20 de desembre. 

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent 

ACORD

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 
l'1 de gener de 2018, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar 
les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.

El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:

POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 01-01-2018 4.652 habitants.

 

EXPEDIENT  1770/2018.  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  RELATIVA  A 
L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 007/2018.

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Primer.-  Atès  que,  a  fi d’atendre diverses obligacions  municipals  que  no 
poden  demorar-se  fins  a  l’exercici  2019,  i  no  existint  crèdit  suficient 
consignat  al  pressupost  vigent,  procedeix  tramitar  un  expedient  de 
modificació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements 
de  crèdits  i  baixes  per  anul·lació,  a  fi  i  efecte  d’habilitar  el  crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses que es diran.
 
Segon.- Atès que en el vigent pressupost corresponent a l’exercici 2018, hi 
ha consignada uns previsió d’ingressos per concertació de préstecs a llarg 
termini de dins el sector públic per import total de 91.000,00 Euros.
 
Tercer.- Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor de la Corporació, en 
relació a la tramitació de l’expedient.
 

L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple 
de la Corporació, l'adopció dels següents
 

ACORDS

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits 007/2018, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris, suplements de crèdits i baixes per anul·lació, amb els 
recursos  de  finançament  via  préstec,  Romanent  de  Tresoreria  de  lliure 
disposició i baixes de crèdit d’altres aplicacions, per tal de procedir a dotar 
de  major  crèdit  pressupostari  a  les  aplicacions  que  es  detallen  a 
continuació:

ESTAT DE DESPESES

 

 

 ESTAT D’INGRESSOS

 



 

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació 
de crèdits, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es 
considerarà  aprovat  definitivament  si  transcorregut  aquest  termini  no 
s’haguessin presentat al·legacions.
  

 

EXPEDIENT 1752/2018. PROPOSTA D'ALCALDIA CONCESSIÓ DE LA 
MEDALLA DE LA VILA DE CARDONA AL MÈRIT ESPORTIU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atesa la molt meritòria trajectòria esportiva del Sr. Pere Marsinyach Torrico, 
que  ha  aconseguit  nombrosos  èxits  en  l’àmbit  del  patinatge  artístic, 
contribuint a la projecció del Club de Patinatge del Foment Cardoní i de 
Cardona a nivell mundial. 
 
És voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer el mèrit esportiu d’aquest jove 
patinador  que  el  fan  mereixedor  de  la  màxima  distinció  prevista  en  el 
Reglament  d’Honors  i  Distincions  de  la  Vila  de  Cardona  en  l’àmbit  de 
l’esport.
 
El Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 
11 la “Medalla de la Vila de Cardona al Mèrit Esportiu” especificant que té 
per objecte distingir els mèrits rellevants de persones físiques o entitats, 
assolits en la pràctica, el foment i la difusió de l’esport, aconseguint així la 
projecció o notorietat de la Vila de Cardona. 
 
Per  Decret  de l’Alcaldia 281/2018 de data 21 d’octubre de 2018 es va 
incoar expedient d’Honors i Distincions dirigit a la concessió de la “Medalla 
de la Vila de Cardona al Mèrit Esportiu”  al Sr. Pere Marsinyach Torrico, a 
l’empara  i  de  conformitat  amb  els  articles  3,  11,  i  de  13  a  16  del 
Reglament  d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 

 



 

2006. 
 
Per  part  de  l’Instructor  de  l’expedient  s’han  complert  totes  les  accions 
necessàries per acreditar la concessió de la “Medalla de la Vila de Cardona 
al Mèrit Esportiu” al Sr. Pere Marsinyach Torrico, tal i com estableix l’article 
14 de l’esmentat Reglament.
 
 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió 
Informativa  Permanent,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  dels 
següents
  

ACORDS  :

  
Primer.- Concedir la “Medalla de la Vila de Cardona al Mèrit Esportiu” al 
Sr. Pere Marsinyach Torrico, distinció prevista a l’article 11 del Reglament 
d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en 
reconeixement  de  la  seva  molt  meritòria  trajectòria  en  l'àmbit  del 
patinatge artístic, aconseguint així la projecció i  notorietat de la Vila de 
Cardona.
 
Segon.-  Inscriure aquesta  distinció  honorífica  en  el  Llibre-Registre 
d’Honors i Distincions de Cardona.
 
Tercer.-  Notificar aquests acords al Sr. Pere Marsinyach Torrico per al seu 
coneixement i efectes.

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0233 AL 
NÚM. 0291 DE 2018.

S’acorda la inclusió a l’ordre del dia del Ple de la relació de Decrets de 
l’Alcaldia del núm. 0233 al núm. 0291/2018.

 

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 19,45 hores, de la qual 
cosa com a Secretària-Interventora, Sra. Brígida Manau i Vila, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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