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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 8 D’ABRIL DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 8
d’abril de 2014, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota
la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusa la seva assistència:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació
provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona.
El President de la corporació diu que tal i com es va aprovar en la Comissió
informativa del Ple es votarà retirar aquest punt de l’Ordre del dia. S’aprova la
retirada del punt per unanimitat dels regidors.
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1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no
urbanitzable de Cardona.
Seguint el que es va aprovar en la Comissió informativa del Ple, i a l’igual que el
punt anterior, es vota la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, que s’aprova
per unanimitat.

2.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.2.1.- REGIDORIA D’HISENDA.2.1.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 32/2014, de 28 de
febrer de 2014, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost
de l’exercici 2013.La secretària que subscriu, llegeix el Decret 32/2014, de 28 de febrer de 2014,
relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2013, següent:
“Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat, pels articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Generalitat de
Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Atès que, en compliment del que disposa l'article 6è del Reial Decret 1174/1987,
de 18 de setembre, s'ha formulat, la liquidació d'ingressos i despeses del
pressupost de l'exercici 2013, amb l'informe favorable de la SecretariaIntervenció.
En conseqüència del que ha estat exposat, resolc i disposo:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2013, en aplicació
d'allò que disposen els articles 191 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i 90 del Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el
següent:
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AJUNTAMENT DE CARDONA
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 de desembre de 2013
(Article 101 R.D. 500/1990)
Concepte
1. (+) Deutors pendents de cobrament
De pressupost d'ingressos pressupost corrent
De pressupost d'ingressos pressupost tancat
D'altres operacions no pressupostàries
Menys: saldos de dubtós cobrament
Menys: ingressos pendents d'aplicació definitiva
2. (-) Creditors pendents de pagament
De pressupost de despeses pressupost corrent
De pressupost de despeses pressupost tancat

31.12.13
1.056.607,22
572.675,09
1.470.974,35
79.696,10
-1.066.738,32
0,00
725.056,07
613.252,27
0,00

D'altres operacions no pressupostàries

111.803,80

Menys: pagaments pendents aplicació

0,00

3. (+). Fons líquids de tresoreria

539.366,07

4. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(5+6)

870.917,22

5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat

319.104,07

6. Romanent de tresoreria per a despeses generals
(4-5)

551.813,15
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AJUNTAMENT DE CARDONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2013
(Article 96 RD. 500/1990)
Concepte

31.12.13

Drets reconeguts nets

4.529.969,35

Obligacions reconegudes netes

4.594.686,12

Resultat pressupostari

-64.716,77

Desviacions positives de finançament

-50.699,96

Desviacions negatives de finançament

321.254,97

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

Resultat pressupostari ajustat

0,00

205.838,24

Segon.- Disposar que es doni compte d'aquesta aprovació, al Ple de la
Corporació en la primera sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa
l'article 193.4 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’hisenda.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner explica amb més detall
la liquidació del pressupost i exposa que per segon any consecutiu s’ha realitzat
una bona gestió pressupostària i es tanca la liquidació amb un resultat
pressupostari i un romanent de tresoreria per a despeses generals de signe
positiu.
Esmenta que, tal i com consta a l’informe d’intervenció, s’han depurat drets
reconeguts i d’altres s’han considerat de dubtós cobrament, especialment la
subvenció per al Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Cardona,
finançat a través de la Llei de Barris, o la subvenció del FEDER per al projecte
Adequació de l’espai central de l’antiga Mina Nieves.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.

2.1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 33/2014, de 28 de
febrer de 2014, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit
procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, al
pressupost de l’exercici 2014.
La secretària que subscriu, llegeix el Decret 33/2014, de 28 de febrer de 2014,
relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2013, següent:
“Atès el que disposa l’article 182 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i l'article 47 del RD. 500/1990 de
20 d'abril pel que es desenvolupa el títol sisè de l'esmentada Llei, en matèria de
pressupostos.
Atès allò disposat en l'esmentat article 47 del RD. 500/1990, els romanents de
crèdit que s’incorporen corresponen tots ells a operacions de capital (article
182.1.c del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
Atès allò disposat per l’article 182.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 48 del RD. 500/1990, es disposa de suficients
recursos financers per a la incorporació d’aquests romanents de crèdit.
Atesa la proposta presentada per la Intervenció Municipal en el seu informe de
data 28 de febrer de 2014, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les
competències que li atorga l'article 21.1 f) de la Llei de Bases de Règim Local,
HA RESOLT
Primer.- Autoritzar la incorporació de Romanents de Crèdit procedents de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, al pressupost de l’exercici 2014,
segons el següent detall:
Pressupost Pressupost
Concepte
Allotjaments protegits Fases II-III
Urbanització Pla de la Salut

Despeses
287.965,40
31.138,67

Ingressos
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Total Capítol VI

319.104,07

Romanent de Tresoreria Afectat

319.104,07

Total Capítol VIII
Totals

319.104,07
319.104,07

319.104,07

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la secretaria, que explica que tan sols s’incorporen
els romanents procedents de dues inversions: la relativa als allotjaments
col·lectius protegits del carrer Escasany, en tant que se n’està acabant d’executar
la segona fase i es procedirà a la contractació de la tercera i darrera fase; i la
d’urbanització del Pla de la Salut, perquè tot i que ja s’han donat per finalitzades
les obres manca per aclarir el preu final o justipreu del sòl, que encara no ha
estat resolt a nivell judicial.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals que no intervenen.
La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.

2.1.3.- Donar compte de l’informe del pressupost aprovat de
l’Ajuntament de Cardona corresponent a l’exercici 2014, tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de
les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L’alcalde dóna la paraula a la secretària que explica que s’ha procedit a
comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació del
pressupost municipal per a l’exercici 2014 mitjançant l’aplicatiu habilitat a tals
efectes i en compliment de les obligacions establertes a la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’acord amb la informació que s’ha fet
arribar als grups.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals que no intervenen.
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La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.
2.1.4.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat a l’article 4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent a l’any 2014,
tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en
compliment
de
les
obligacions
contemplades
a
l’Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
La secretaria explica que es dóna compte al Ple dels informes de tresoreria que
s’han presentat trimestralment durant l’any 2014 relatius al compliment del
termini legal de pagament als proveïdors. Tot i que l’Ajuntament no ha
aconseguit pagar als proveïdors a un mes des de la data d’aprovació de les
corresponents factures, certament en el darrer any s’ha aconseguit reduir molt
aquest termini de pagament a proveïdors, de manera que es preveu acostar-se
cada cop més al termini legal de pagament.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals que no intervenen.
La Corporació per unanimitat dels 12 membres presents es dóna per
assabentada.

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

