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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 12 DE JUNY DE 2014
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia
12 de juny 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
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental Teresa
Carrasco Villa, per absència, per baixa de maternitat de la SecretàriaInterventora 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 la sol·licitud al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la modificació
de les condicions financeres de l’operació de crèdit subscrita pel
pagament de proveïdors de les entitats locals, formalitzada en el
seu dia amb el Banc de Sabadell.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Per acord del Ple extraordinari de data 14 de maig de 2012, es va aprovar la
concertació d’una operació de crèdit a llarg termini en el marc del mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals d’acord
amb l’establert en el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, el Reial Decretllei 7/2012, de 9 de març i l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, amb les
següents condicions:
Import de l’operació de crèdit: 1.781.977,95 euros.
Entitat de crèdit: Banc de Sabadell assignat per l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO)
Termini: 10 anys amb 2 anys de carència en l’amortització del principal
Tipus d’interès: l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic en els
terminis assenyalats, més un marge de 115 punts bàsics als quals s’afegirà un
marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics
Atès el que estableix l’acord de la Comissió delegada del Govern per a Afers
Econòmics de l’Administració General de l’Estat de 24 d’abril de 2014, per a
la modificació de determinades condicions financeres de les operacions
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals, i de la consegüent Resolució de
13 de maig de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local que hi
dóna compliment, publicada al BOE núm 117 de data 14 de maig de 2014.
Atès que aquest Ajuntament, figura a la relació de municipis que poden
beneficiar-se d’ una de les mesures previstes a l’acord anterior, consistent en
la sol·licitud d’una reducció màxima en 140 punts bàsics del diferencial
aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos, en el tipus d’interès aplicable a l’operació
de crèdit abans esmentada, mantenint els terminis d’amortització i de
carència inicials.
Atès que per acollir-se a aquesta millora, cal acceptar el compliment de les
condicions establertes a l’apartat tercer, de l’acord de la Comissió delegada
del Govern per a Afers Econòmics de l’Administració General de l’Estat,
consistents en:
1. L’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques
de l’Administració General de l’Estat.
2. L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i
agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial.
3. La substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions
responsables i elaborar un informe d’avaluació de les normes de l’entitat
local incompatibles amb la unitat de mercat.
Atès que cal també confirmar el pla d’ajust existent, establint que l’estalvi que
la mesura sol·licitada generi, es destinarà a la reducció del deute comercial i
del termini mig de pagament a proveïdors.
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Atès el que disposa l’article 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques,
segons l’establert a l’acord de la Comissió delegada del Govern per a Afers
Econòmics de l’Administració General de l’Estat de 24 d’abril de 2014, una
reducció màxima en 140 punts bàsics del diferencial aplicable sobre l’Euribor
a 3 mesos, en el tipus d’interès aplicable a l’operació de crèdit subscrita a la 1ª
fase del mecanisme pel pagament als proveïdors de les entitats locals (Reial
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer), mantenint els terminis d’amortització i
de carència inicials.
Segon.- Confirmar el pla d’ajust existent, establint que l’estalvi que la
mesura sol·licitada generi, es destinarà a la reducció del deute comercial i del
termini mig de pagament a proveïdors.
Tercer.- Aprovar el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de
factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir
del dia següent que es publiqui l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les condicions
tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures
electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta
obligació mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica de
les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions
jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb
la plataforma FACE de l’AGE.
Quart.- Aprovar el compromís d’adhesió a la plataforma “Emprende en 3”
per a impulsar i agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial.
Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació, mitjançant
la sol·licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials al món local
(Finestra Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de
Catalunya i les administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les
qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els
serveis “Emprende en 3”.
Cinquè.- Aprovar el compromís de mantenir la tramitació de les
sol·licituds d’inici de les activitats amb declaracions responsables o
comunicacions prèvies, que actualment ja es realitza mitjançant l’ordenança
municipal d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública
d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple en data 1 de març de 2012 i publicada
en el BOP de data 4 de juny de 2012, i pel que fa a la intervenció municipal en
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espectacles públics i activitats recreatives, amb l’aplicació del decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Que la tramitació actual s’adapta a la Directiva de Serveis, la Llei 20/2013 de
Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de la Comunitat de
Catalunya i implica la simplificació de més del 30% de les autoritzacions i
llicències d’inici d’activitats.
En el cas que es consideri necessari per a donar estricte compliment a les
condicions incloses a l’acord de la Comissió delegada del Govern per a Afers
Econòmics de l’Administració General de l’Estat, aprovar el compromís de
substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents autoritzacions i
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances
tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives,
desenvolupades per la Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci
AOC.
Sisè.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Secretària per tal de que expliqui el dictamen.
La secretaria explica que aquesta petició s’ha fet en base a l’acord de la
Comissió delegada del Govern per a Afers Econòmics de l’Administració
General de l’Estat de 24 d’abril de 2014, en el qual hi havia diferents opcions
a les quals es podia acollir el nostre ajuntament.
Es podia ampliar el termini d’amortització del crèdit, o bé es podia modificar
el termini de carència a part de la baixada del tipus d’interès. Això implicava
unes condicions diferents, ja que si demanàvem una ampliació del termini
d’amortització, lògicament el tipus d’interès baixava menys i a més obligava
a modificar el pla d’ajust i aprovar-ne un de nou.
La solució més senzilla era demanar únicament la baixada del tipus d’interès,
que serà de 140 punts bàsics, del diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3
mesos, en el tipus d’interès i que equival aproximadament a un 1,4%. D’aquí
s’haurà de descomptar que pel fet de modificar les condicions financeres amb
l’entitat bancària, s’haurà de pagar una petita despesa, i pel que ens van dir
des de la Secretaria de Coordinació amb les entitats locals, això podria
implicar una baixada del tipus d’interès enlloc de un 1,4% potser un 1,35%.
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Si tenim en compte que estem actualment en un 5,7% del tipus d’interès,
podríem anar entre un 4,3 a un 4,5% del tipus d’interès, que hauríem de
pagar del crèdit actual. Això implica també que ens hem d’adherir en els
compromisos que ens obliguen, segons l’esmentat acord, que són la factura
electrònica i la declaració responsable de les activitats via internet.
Nosaltres fem constar que ja tenim una ordenança reguladora de les
activitats, que la vam aprovar fa dos anys, segons la qual ja pràcticament la
majoria de llicències són declaració responsable i comunicació prèvia.
No obstant hem posat un altre punt, perquè si ells consideren que no es
suficient aquesta ordenança que tenim, ens comprometem a modificar-la i
adherir-nos a les ordenances tipus de la Diputació o el que digui
l’Administració Oberta de Catalunya, per tal de poder gestionar tot això des
d’aquí.
Ara s’ha fet una modificació del termini, ja que en principi el termini de
sol·licitud era fins el 14 de juny, i ara l’han ampliat una setmana fins el dia 21
de juny, segons la resolució que va sortir publicada ahir al BOE.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal del PSC demana a títol
informatiu que sembla que aquest crèdit està vinculat a l’Euribor a 3 mesos, i
si l’Euribor puja ens pot tornar afectar o no, si el preu del diner torna a pujar.
La secretaria respon, que actualment el tipus ja varia. Cada trimestre quan es
liquida s’està supeditat a l’euribor. Es va començar pagant un tipus d’interès i
com l’euribor es va modificant, tan aviat pot venir una liquidació trimestral
amb el 5,5% com amb el 5,7%, ja que es uns punts bàsics sobre l’euribor. Per
tant a cada liquidació trimestral pot haver-hi petites variacions.
El Sr. Casas diu que ara l’euribor està molt baix.
Respon la Secretaria que no es té un tipus d’interès fix sinó un tipus variable,
i per tant amb petites diferències a cada liquidació pot variar.
La Sra. Cloti Farràs , Portaveu del Grup Municipal del CIU, no intervé.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i
del Grup Municipal del PSC (1).
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1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la determinació
del sistema de fitació per la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Navàs.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En el Ple de la corporació de data 7 de març de 2013 es va aprovar l’acta de
delimitació dels termes municipals de Cardona i el de Navàs, d’acord amb
l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6621 de data 13 de
maig de 2014, es va publicar la Resolució del director general d’Administració
Local GRI/996/2014, de 24 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la
delimitació entre els termes municipals de Cardona i Navàs.
De conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, la
fitació de la delimitació aprovada pot consistir en la col·locació de les fites
que assenyalen els límits dels termes municipals o en la determinació precisa
de les coordenades UTM.
Atès que l’Ajuntament de Navàs, ha comunicat a aquest Ajuntament la seva
preferència per la fixació de les coordenades UTM com a sistema de fitació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar que la fitació de la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Navàs es realitzi amb la determinació precisa de les seves
coordenades UTM, de conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6
de novembre.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la
firma de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior
acord.
Tercer.- Comunicar els presents acords al municipi de Navàs i a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat.”
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Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que tant aquest dictamen, com el del punt
següent fan referència als atermenaments amb els municipis de Navàs i Sant
Mateu de Bages, que ja fa temps es van aprovar però s’ha de determinar com
es porta a terme la fitació, que en els dos casos s’ha optat per l’opció per
coordenades, que és més pràctic i més econòmic.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no
intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la determinació
del sistema de fitació per la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Sant Mateu de Bages.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En el Ple de la corporació de data 7 de març de 2013 es va aprovar l’acta de
delimitació dels termes municipals de Cardona i el de Sant Mateu de Bages,
d’acord amb l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6621 de data 13 de
maig de 2014, es va publicar la Resolució del director general d’Administració
Local GRI/995/2014, de 24 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la
delimitació entre els termes municipals de Cardona i Sant Mateu de Bages.
De conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, la
fitació de la delimitació aprovada pot consistir en la col·locació de les fites
que assenyalen els límits dels termes municipals o en la determinació precisa
de les coordenades UTM.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar que la fitació de la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Sant Mateu de Bages es realitzi amb la determinació precisa de les
seves coordenades UTM, de conformitat amb l’article 33 del Decret
244/2007, de 6 de novembre.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la
firma de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior
acord.
Tercer.- Comunicar els presents acords al municipi de Sant Mateu de
Bages i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

2.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.2.1.- Moció relativa a donar suport a la demanada de l’Ajuntament
de Navàs d’oposició al tancament de la torre de vigilància de
Castelladral.
La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“Fa unes setmanes que l'Ajuntament de Navàs ens va demanar el seu suport,
davant la informació extraoficial de que la Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament (DGPEIS) havia decidit no activar algunes de
les torres de vigilància per la Campanya Forestal 2014 i entre elles la torreta
de vigilància de Castelladral, al terme municipal de Navàs.
Que posteriorment la Generalitat ha confirmat a l’Ajuntament de Navás el
tancament de l’esmentada torre de vigilància.
Que la torre de guaita de Castelladral, activa des de fa dècades, està situada
en un punt estratègic i disposa d'una excel·lent visibilitat i una àmplia
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perspectiva del territori de nombrosos municipis del Bages i del Berguedà,
entre ells el de Cardona.
També cal tenir en compte que la nostra comarca ha estat especialment
castigada pels incendis.
Aquest fet implica que la torre sigui un recurs molt important per a la
prevenció i la lluita contra els incendis forestals, i ha estat en diverses
ocasions que aquesta torre ha estat la primera en alertar de columnes de fum
que han acabat en incendis.
Aquesta torre està situada en una zona on no és disposa de cobertura mòbil ni
xarxa RESCAT, i per tant la fa un element imprescindible per a la prevenció i
lluita contra els incendis.
Per tant, la no activació de la torre de vigilància, dificulta la detecció, l'avís i
l'activació dels mitjans d'emergències i això pot comportar greus
repercussions en cas d'incendi,
L’Ajuntament de Cardona, coincideix amb l’Ajuntament de Navàs i els agents
implicats en la prevenció i extinció d'incendis (ADF i Protecció Civil) en la
necessitat de mantenir activa la torre de Castelladral.
Amb aquest objectiu, els Grups Municipals d’aquest Ajuntament, proposen
al Ple de la Corporació, que previ informe de la Comissió Informativa, adopti
el següent
ACORD:
Mostrar la disconformitat i oposició de l’Ajuntament de Cardona al
tancament de la torre de vigilància de Castelladral, donant suport a
l’Ajuntament de Navàs i demanant a la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament i al Conseller del Departament d'Interior de
la Generalitat, que reconsiderin aquesta decisió.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que tal com ja es va dir a la comissió
informativa, va arribar una petició per part de l’Ajuntament de Navàs i
després d’analitzar-ho i contrastar-ho, s’ha cregut que era important portarho al Ple per manifestar la oposició a aquest tancament.
No es vol dir que la zona quedi desprotegida, es evident, però si que es veritat
que en els moments en que estem i en la situació en que s’ha trobat Cardona
tota la prevenció es important, i el cost-efectivitat d’aquestes torres es creu
doncs que es important. Sobre tot pel tema de que es considera que no totes
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les noves aplicacions són sempre fiables. Creu que tot suma i més en un
territori com el nostre i per això es important portar aquesta moció i
manifestar el desacord i així sigui atesa la petició.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal del PSC, no intervé.
La Sra. Cloti Farràs , Portaveu del Grup Municipal del CIU, explica que estan
totalment d’acord ja que la moció es presenta conjuntament per part de tots
els grups. Només afegir que esperen que si no s’aconsegueix la reactivació
d’aquesta torre de vigilància, que s’aconsegueixi que no es desmantelli perquè
tinguin possibilitat de rectificar el que es considera un error.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents dels 13 que formen la Corporació.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les catorze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que,
com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

