ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2016

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia
3 de novembre de 2016, es reuneix 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. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusen la seva absència, els regidors
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació, Sr.
Oscar Campos Planes.

Abans de donar inici al Ple, la Sra. Gloria Domínguez, pren la paraula per
explicar l’actuació de l’Agencia aquests últims mesos.
S’inclou aquesta intervenció com annex a la present acta.

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.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari
del dia 1 de setembre de 2016 i Ple extraordinari del dia 25
d’octubre de 2016.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 1 de
setembre de 2016 i el Ple extraordinari del dia 25 d’octubre de 2016,
s’aprova per unanimitat dels 10 membres presents dels 11 que composen la
Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 198 al núm.
282 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia
núm. 198 al núm. 282 de 2016, 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.

La Presidència dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- ALCALDIA.3.1.1.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la revisió anual del Padró
Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2016.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió
anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de
2016, 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 2016, 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 31-12-2015

4.775 habitants.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que per tal de donar un gir a la situació estan esmerçant
molts esforços en els quatre eixos bàsics d’actuació com són: Salut,
Habitatge, Comerç i Turisme.
No s’està en una situació fàcil, els anys 2014 i 2015 tampoc ho van ser,
però aquest any es tancarà amb uns números una mica millors.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que no dubta
que l’Equip de Govern estigui treballant, però el cert és que els resultats no
arriben. No està segur de que el Pla Estratègic funcioni. S’ha de seguir
treballant i esperar que la línia positiva continuï.
El Sr. Alcalde recorda que fa molts anys que s’està patint un descens de
població. El Pla Estratègic te l’objectiu d’aturar aquest descens d’habitants,
però els resultats no són d’avui per a demà, sinó a llarg termini.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que la baixada
en el nombre d’habitants és un problema, l’habitatge és un problema, la
feina és un altre problema. El que seria important és que els cardonins
canviessin el “xip”, tenen o tenim una forma de fer com si la mina estigues
a ple rendiment. S’ha de canviar de pensament.
El Sr. Alcalde diu que el que ha dit el Sr. Serra és veritat i és feina de tots
revertir la situació. Està convençut que amb les eines que ara hi ha sobre la
taula es podrà avançar.
No es volen obsessionar amb xifres concretes, però és veritat que tothom
ha de remar en la mateixa direcció.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de CIU (2) i una

abstenció del Grup Municipal del PSC (1)

3.1.2.- Dictamen relatiu a la ratificació de
l’acord del Consell
General del Consorci de Comunicació Local (CCL), de data 26 de
març de 2016 de dissolució del consorci de comunicació local així
com la seva liquidació.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 21 de setembre de 2016, el Consell General del Consorci de
Comunicació Local (CCL), ha comunicat a l’Ajuntament de Cardona, com a
membre del mateix, l’acord adoptat en la sessió de data 26 de març de
2015, el qual es va acordar inicialment la dissolució del Consorci, així com la
seva liquidació. Acord que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 30 de març de 2015.
Atès que per poder finalitzar la tramitació de la dissolució i definitiva
extinció del Consorci s’ha de procedir a la ratificació dels acords següents:
“ANTECEDENTS:
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local
(CCL), amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de radio
municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en General,
promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al
desenvolupament del mon de la comunicació local.
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la
comunicació local, el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat
mercantil, l'Agencia de Comunicació Local, SA (ACL).
Actualment les entitats que constitueixen el CCL son la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent.
Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de
Barcelona.
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament
impactat pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis
econòmica que afecta a l'estat espanyol i la resta d'estats de la Unió
Europea. Aquest situació esta produint canvis en el mapa de la comunicació
a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports;
radio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com els
de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no
escapen a aquesta situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la
difícil conjuntura econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels
mitjans públics locals, els condiciona com a la resta del sector.
Conseqüència d'aquesta situació de crisi, els darrers anys s'han anat
produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de
Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de suport a
la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària

amb l'objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació
audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i
aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant
el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si
s'escau, amb d'altres entitats publiques del sector.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a traves d'una única
entitat els recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i
eficiència del seu us dins un marc global que respon a una voluntat
d'assignar mes recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la
sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels mitjans locals.
Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual
Local, SL (en endavant, XAL, SL) que es una societat mercantil limitada de
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual
disposa del 100% de la participació, a l'empara del que preveuen el Text
Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal
7/1985, reguladora de les bases del regim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local
(TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i
concordants) i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents),
per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de
la comunicació audiovisual local.
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la
comunicació local, el Consell d’Administració de l'Agencia de Comunicació
Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va
aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la
nova entitat XAL, SL. L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell
General del CCL constituït en Junta General de l'ACL.
Durant l'any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d'actius i passius
d'aquesta societat a favor de la empresa publica XARXA AUDIOVISUAL
LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada l'Agencia de
Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant
pràcticament tot l'any 2013 durant el qual l'Agencia de Comunicació Local va
subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena
d'activitat. La liquidació definitiva de l'ACL data de 9 de gener de 2014.
Com a conseqüència d'aquest procés, el CCL, a partir de l'exercici 2013, va
veure reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja
que les activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de
l'Agencia de Comunicació Local, entitat filial del Consorci, varen ser
assumides per la nova entitat XAL, SL.
Des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els serveis
del Consorci es presten a traves de l'estructura de la Xarxa Audiovisual
Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat
d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre
de 2014; totes aquelles que ho han considerat convenient ho han fet.
Actualment ens trobem en la nova fase d’ampliació de capital de la XAL
mitjançant la incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu

de concentrar i vehicular tota la política publica de foment a la comunicació
local tant de radio com de televisió.
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures
administratives fruit de la racionalització del sector públic fan convenient
adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local.
Normativa aplicable.
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei
75/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, 269 a 272 del
Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya (DL2/2003, de
28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim
jurídic i de procediment de es administracions publiques de Catalunya.
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu
òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que
l'acord de dissolució, ha de determinar la forma en que s'hagi de procedir
per a la liquidació dels bens del Consorci i la reversió de les obres i
instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser
sotmès al tràmit d’informació publica.
Vist el que disposa la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la
Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) i l'article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de
setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma
Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació
Local que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que
l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de
dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels bens del
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas
de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres
en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran
proporcionalment dels deutes contrets.
Vist l'informe emes pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20
de marc d'enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de
dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per la mateixa
Gerència, que figuren en l'expedient.

Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci.
ACORDS:
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació
Local així com la seva liquidació en els següents termes:

1. LIQUIDACIO a 31 de marc de 2015.
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT
Institució
Diputació de Barcelona
Totals

Import pendent
3.000,00
3.000,00

TRESORERIA
Compte
Catalunya Caixa-0201977143
Banc de Sabadell-001389340
Caixa de ma
Totals

Import
78.110,99
32,48
1.429,55
79.573,02

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT.
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a
càrrec de la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la
liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves
aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de
funcionament.
3. NOMENAR Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquin de la Calzada
Fernàndez, amb DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla
Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del
propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de
liquidació.
4. DENUNCIAR de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel
Consorci de Comunicació Local i, en particular:
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el
Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre
de 2009.
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de
prevenció de riscos laboral de 15 de desembre de 2010.
5. SOL·LICITAR la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
6. FIXAR la data d'efectes de la dissolució el 31 de marc de 2015.
7. SOL·LICITAR la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres
públics corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de
Catalunya.

8. SOL・LICITAR la baixa la "Base de datos general de entidades locales de
la Oficina para la coordinación financiera con las entidades locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas."
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació publica,
mitjançant anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de
Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), Girona (BOPG),
Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i en el tauler d'anuncis del Consorci i de la Diputació de
Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o
al·legació en el termini d’informació publica, l’aprovació inicial dels anteriors
acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit.
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la
ratificació dels acords adoptats.
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referencia d'aquesta
publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de
l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del
Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya.
Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al mes eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la
signatura de tots els documents que calgui.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la
Diputació de Barcelona, encarregant-li el tràmit d’informació publica i
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran
caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament
cadascuna de les entitats consorciades."

D’acord amb allò que disposa l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1665, de 13 de juny (ROAS),
l’acord de dissolució del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents
de tots els membres consorciats.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació
Local (CCL), de data 26 de març de 2016 de dissolució del Consorci de
Comunicació Local així com la seva liquidació.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu l’anterior acord.
Tercer.- Comunicar els acords anteriors al Consorci de Comunicació Local
per poder finalitzar la tramitació de la dissolució i definitiva extinció del
Consorci.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent delegat d’Urbanisme, Obres Públiques i
habitatge per a que expliqui el dictamen.
El Sr. Hernández, explica que el Consell General del Consorci de
Comunicació Local va prendre l’acord de dissolució del Consorci. Ara tots els
consorciats han de ratificar aquest acord, perquè sigui vàlid i aplicable.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, pregunta que si
això implica alguna qüestió, ja sigui econòmica o organitzativa, per
Cardona.
El Sr. Hernández diu que això no implica res per a Cardona.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat
dels 10 membres presents dels 11 que composen la Corporació.

3.1.3.- Dictamen relatiu a l’aprovació de l'Inventari General de Béns
i Drets de l’Ajuntament de Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Les entitats locals estan obligades a formar un inventari general consolidat
de tots els seus béns i drets, sigui quin sigui la seva naturalesa o forma
d'adquisició. Dit inventari ha d’estar actualitzat, sens perjudici de la seva
rectificació i comprovació.
En data 14 d’abril de 2015, l’Ajuntament de Cardona va sol·licitar ajuda
tècnica a la Diputació de Barcelona per tal de poder realitzar un inventari
dels seus bens.
En data 13 de juny de 2016, l’empresa Aldebaran I.T. adjudicatària del

contracte “Elaboració d’un inventari de béns de l’Ajuntament de Cardona” i
la Diputació de Barcelona com a responsable de dit contracte, van fer
entrega de l’informe dels treballs efectuats. Una vegada realitzats els
aclariments, comprovacions i rectificacions pertinents, els mateixos s’han
donat per acabats.
Dels treballs efectuats se’n desprèn una proposta d’inventari, amb una
relació de béns i drets inventariables, ressenyats per separat i segons la
seva naturalesa, agrupats per categories, i indicant l'estat de conservació
d'aquests, la seva valoració i la forma d'adquisició, preu i data, si es coneix.
Dit inventari es gestionarà en suport informàtic a través d’una aplicació
gratuïta cedida per la Diputació de Barcelona.
Emès l'informe de Secretaria referent a la legislació aplicable i el
procediment a seguir, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de
Cardona, format en data 31 de desembre de 2015 i que es relaciona en els
llibres d’inventari que s’enumeren a continuació i que formen part com
annex al present acord:
1. Llibre A: Bens, drets i obligacions de l’ens local.
2. Llibre C: Els afectes al patrimoni historicoartístic, si s’escau.
3. Llibre E: Els cedits a altres administracions o a particulars però
reversibles a l’entitat local, si s’escau.
Segon.- L’inventari general de bens i drets, s’haurà d’anar actualitzant
contínuament sense prejudici que anualment es procedeixi a la seva
comprovació i rectificació, si s’escau.
Tercer.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies.
Entendre elevada com a definitiva l’aprovació general de béns i drets si no
es presenten al·legacions durant aquest termini.
Quart.- Remetre còpia de l’inventari general al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre de la propietat dels béns i
drets que no figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent delegat d’Urbanisme, Obres Públiques i
habitatge per a que expliqui el dictamen.

El Sr. Hernández, explica que per primera vegada, l’Ajuntament de Cardona
disposa d’un inventari de béns i drets, on es recullen de forma
sistematitzada tots els béns immobles i els drets de l’Ajuntament de
Cardona. Aquest es un document viu, s’ha d’anar actualitzant.
És un document que es pot consultar i aquella persona que ho consideri
oportú pot donar la seva opinió. Les valoracions dels béns, s’han fet seguint
el cost del moment d’adquisició passat a euros.
També es pot veure que apareixen actius recents i no apareixen d’altres que
podrien ser-hi.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que li va
sorprendre que l’Ajuntament no disposes d’aquest document. Pensa que la
zona de camins rurals, pot portar problemes de propietat.
El Sr. Hernández diu que un dels objectius és saber exactament quina és la
propietat real de l’Ajuntament.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que també li va
sorprendre la inexistència d’aquest document. Espera que no es creí
confusió entre els diferents propietaris.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat
dels 10 membres presents dels 11 que composen la Corporació.

3.1.4.- Dictamen relatiu a l’aprovació de les Ordenances Fiscals per
a l’exercici 2017.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim

de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes
han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança
General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen
o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme
al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria-Intervenció
favorable a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici
2017.
L’Alcalde-President, previ informe favorable de la Comissió informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General
de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el
seu text refós, per la seva adaptació a les lleis 34/2015, 39/2015 i 40/2015
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen, així
com el seu text refós:

2.1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
Primer.- Modificar l’article 4.1.j que passa a tenir el següent redactat:
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o
regeneració de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans
tècnics aprovats per l’Administració forestal.
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del
període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.
Segon.- Modificar l’article 5.3 que passa a tenir el següent redactat:
3. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris de
titularitat pública sempre que estiguin directament afectes al compliment de
les finalitats específiques d'aquests centres. Juntament amb la sol·licitud
d'exempció s'haurà de presentar certificat emès per l'òrgan de
l'Administració pública al que estiguin adscrits, acreditatiu de la titularitat,
del seu caràcter de centre sanitari i de l'ús de l'immoble.
Tercer.- Modificar l’article 6.4 que passa a tenir el següent redactat:
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable
resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació,
sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que
l'Ajuntament hagi assumit aquesta competència legalment.
Quart.- Modificar l’article 7é que passa a tenir el següent redactat:
1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2.- El tipus de gravamen serà el 0,72 per cent quan es tracti de béns urbans
i el 0,74 per cent quan es tracti de béns rústics.
3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques
especials serà el 1,30 per cent.
4.- La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
Cinquè.- Modificar l’article 10.3 que passa a tenir el següent redactat:
3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que
s'acompanyarà de la documentació acreditativa corresponent, qui, figurant
com titular cadastral, hagués cessat en el dret que va originar l'esmentada
titularitat.

Sisè.- Modificar l’article 12è. que passa a tenir el següent redactat:
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes
al Butlletí Oficial de la Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de
venciment periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en tres terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes
assenyalats en el paràgraf anterior.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes
fixats per la Llei general tributària, que són:
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20
del mes posterior.
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del
segon mes posterior.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els
apartats anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període
executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu
i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària.

2.2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Primer.- Modificar l’article 6.1 que passa a tenir el següent redactat:
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter
pregat regulats als articles 4t i 5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin
regulat un termini específic de presentació, s'han de presentar durant el
primer trimestre de l'any o juntament amb la declaració d'alta per l’impost,
a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els
beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa
tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la
sol·licitud, sempre que en la data de meritació del tribut haguessin
concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.

2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Primer.- Modificar l’article 5.b que passa a tenir el següent redactat:

b) S’estableix una bonificació del 95 per cent per als vehicles considerats
d’interès històric, quan compleixin els següents requisits:
- Els vehicles han de tenir una antiguitat superior a 25 anys, han de
circular amb caràcter excepcional i que per les seves característiques i el
seu alt nivell de conservació, puguin considerar-se peces de museu.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà presentar la següent
documentació:
- Permís de circulació i fitxa tècnica.
- Certificació emesa per un club o entitat, amb caràcter d’associació
sense ànim de lucre inscrita al registre de clubs, associacions i entitats
esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, que hagi establert conveni amb l’Ajuntament de Cardona, la
qual acreditarà les característiques i autenticitat del vehicle del qual se'n
sol·licita la bonificació. Es dispensa l'aportació de la certificació anterior
als vehicles declarats històrics d'acord amb el que preveu el Reglament
de Vehicles Històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
- Fotografia del vehicle.
No obstant això, en tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de
Cardona la superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.
Segon.- Modificar l’article 9.1 que passa a tenir el següent redactat:
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en
el període de cobrament que es fixarà cada any i que es farà públic
mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i per
altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En
cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

2.4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Primer.- Modificar el punt 3 i el punt 5 de l’article 2n. que passen a tenir el
següent redactat:
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels
copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una
comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions
distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos
en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels
esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en
els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No
obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel
mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.

Segon.- Modificar el punt 3 de l’article 9è., que passa a tenir el següent
redactat:
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà
com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del
document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva
presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data
del decret d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.
Tercer.- Modificar el punt 7 de l’article 11è., que passa a tenir el següent
redactat:
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents
terminis, des de la data en què es produeixi el meritament de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies
hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis
mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar dins dels primers sis
mesos i s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no
hi ha resolució expressa.
Abans d'esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar
la corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció
del causant.

2.5.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Modificar el següent article:
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
Les construccions, instal·lacions o obres
bonificacions que a continuació es detallen:

següents

gaudiran

de

les

a) Bonificació del 75% per a les obres de rehabilitació integral dels edificis
situats dintre de la delimitació del Pla Especial de protecció del conjunt
històric de la vila de Cardona.

b) Bonificació del 75% per a les obres de rehabilitació de façanes i cobertes
dels edificis situats dintre de la delimitació del Pla Especial de protecció del
conjunt històric de la vila de Cardona i del nucli antic de la Coromina.
c) Bonificació del 50% per a les obres de reforma, reparació i rehabilitació
dels edificis situats dintre de la delimitació del Pla Especial de protecció del
conjunt històric de la vila de Cardona.
d) Bonificació del 75% per a les obres de rehabilitació de façanes, cobertes i
rehabilitació integral o gran rehabilitació de les masies i cases rurals dins
del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no urbanitzable
de Cardona.
e) Bonificació del 65% per a les noves construccions destinades a usos
industrials, agrícola-ramaders i comercials.
f) Bonificació del 50% per a les obres Les instal·lacions de sistemes per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar,
aplicable tant a
instal·lacions en edificis existents com de nova construcció.
g) Bonificació del 90% de la quota per les obres d’adequació de locals per la
instal·lació d’activitats comercials o de serveis de nova creació.
La bonificació de l’apartat f), assolirà exclusivament la part de la quota
corresponent a les instal·lacions o obres destinades a aquestes finalitats i,
s’haurà d’acreditar per l’interessat mitjançant pressupost desglossat
subscrit pel facultatiu director de les obres.

2.6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA PER
SERVEIS GENERALS
Primer.- Modificar l’article 2n que passa a tenir el següent redactat:
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis o la realització d’activitats administratives de
competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular
al subjecte passiu, en els supòsits següents:
a) Utilització del Casal cultural Els Catòlics.
b) Utilització de materials de propietat municipal
c) Servei d’assistència domiciliària.
d) Utilització de la pista de tennis municipal.
e) Utilització del pavelló poliesportiu municipal.
f) Utilització de la Sala de Plens.
g) Utilització de la sala polivalent de l’Ajuntament
h) Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments públics.
i) Utilització del Centre cívic
j) Utilització de la sala Ramon Mosella de l’Escola Municipal de Música
“Musicant”
k) Accés al nucli antic
l) Utilització del camp de futbol municipal.
m) Utilització de la piscina coberta
n) Utilització de l’Escola Joan de Palà

Segon.- A l’article 4.2.b, introduir les següents modificacions:
b) TAXA
PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE PROPIETAT
MUNICIPAL
Tarima

Cadires
Taula
plegable

Muntatge i desmuntatge a càrrec de
l’Ajuntament a entitats i associacions sense
ànim de lucre
Préstec a empreses o entitats amb ànim de
lucre sense muntatge
Per cada element de tarima no retornat
Per cada element no retornat
Per cada element no retornat

7,56 €/mòdul

9,00 €/mòdul
108,00 €
16,17 €
43,13€

Tercer.- A l’article 4.2.f, introduir les següents modificacions:
f) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS –
Celebracions de matrimonis civils
No residents al municipi
Residents al municipi

183,75 EUR
61,25 EUR

Per altres usos s’acordarà la tarifa de forma individual
Quart.- A l’article 4.2.i, introduir les següents modificacions
i) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
1.-Entitats sense ànim de lucre del municipi
Gratuït
2.-Activitats d’interès públic realitzades per entitats del
5EUR/hora
municipi amb pagament d’entrada o inscripció
3.-Casals culturals i activitats d’interès públic realitzats de 10% entrades
manera continuada per entitats del municipi amb
o inscripcions
pagament d’entrada o inscripció, fins un màxim de 4 hores
diàries
4.- Activitats d’interès públic gratuïtes realitzades per
20EUR/hora
persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre
5.-Activitats d’interès públic realitzades per particulars del
40EUR/hora
municipi amb pagament d’entrada o inscripció.
6.-Activitats d’interès públic realitzades per entitats i
60EUR/hora
particulars de fora del municipi, sala petita
7.-Activitats d’interès públic realitzades per entitats i
80EUR/hora
particulars de fora del municipi el municipi, sala gran
8.-Cost de reposició pèrdua de targetes d’accés
12EUR
Cinquè.- A l’article 4.2.j, introduir les següents modificacions

j) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA RAMON MOSELLA DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “MUSICANT”
1.-Entitats sense ànim de lucre del municipi
Gratuït
2.-Activitats d’interès públic realitzades per entitats del
10EUR/hora
municipi amb pagament d’entrada o inscripció
3.-Casals culturals i activitats d’interès públic realitzats de 10% entrades
manera continuada per entitats del municipi amb
o inscripcions
pagament d’entrada o inscripció, fins un màxim de 4 hores
diàries
4.- Activitats d’interès públic gratuïtes realitzades per
20 EUR/hora
persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre
5.-Activitats d’interès públic realitzades per particulars del
40EUR/hora
municipi amb pagament d’entrada o inscripció.
6.-Activitats d’interès públic realitzades per entitats i
60EUR/hora
particulars de fora del municipi
Sisè.- A l’article 4.2 afegir un nou apartat, amb el redactat següent:
n) TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCOLA JOAN DE PALÀ
1.- Entitats sense ànim de lucre del municipi
Gratuït
2.-Casals culturals i activitats d’interès públic realitzats de 10% entrades
manera continuada per entitats del municipi amb o inscripcions
pagament d’entrada o inscripció, fins un màxim de 4 hores
diàries

2.7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O
DECLARACIÓ
RESPONSABLE,
AIXÍ
COM
PELS
CONTROLS
POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIODICS
I LES REVISIONS PERIÒDIQUES
Primer.-Modificar l’article 5è de beneficis fiscals, afegint dos nous apartats:
2.- Tindran una bonificació del 25% de la tarifa aplicable, les activitats de
nova creació en locals buits existents.
3.- Les obertures temporals per un termini inferior a 6 mesos, tindran una
bonificació del 50% de la tarifa aplicable. A partir de 6 mesos tributaran la
totalitat de la quota
Segon.- Modificar l’article 6.20 que passa a tenir el següent redactat:
20. Tramitació del procediment de canvi de titularitat de
qualsevol tipus d’autorització, llicència o comunicació

125,00 €

ambiental o d’espectacles públics o activitats recreatives

2.8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
Modificar l’article 5è. que passa a tenir el següent redactat:
Article 5. Bonificacions
1.- Es podran acollir a una reducció del preu de la entrada, aquelles
persones i famílies que compleixin els requisits del Reglament Municipal de
Prestacions Econòmiques de caràcter social, previ informe emès pels
Serveis Socials bàsics.
2.- Les escoles i entitats que utilitzin el servei en grups superiors a 15
persones, tindran una reducció del 20% del preu de l’entrada.

2.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. REGULADORA DE LA TAXA PER
LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS URBANS
Primer.- Modificar l’article 5.4, corresponent a la quota tributària de la Taxa
pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de
residus domèstics, que passa a tenir el següent redactat:
4. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
EUR
Habitatges
Per cada habitatge familiar situat al nucli urbà
Per cada habitatge individual situat al nucli urbà
Per cada habitatge disseminat

111,04
88,68
57,75

Segon.- Modificar l’article 11.2, corresponent a la quota tributària de la
Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament
de residus comercials, que passa a tenir el següent redactat:
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
EUR
Epígraf primer. Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels apartaments de cinc i quatre estrelles,
per cada plaça
B) Hotels, motels, hotels apartaments de tres i dues estrelles,
per cada plaça

19,25
17,65

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella,
per cada plaça
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i
altres centres de naturalesa anàloga, per cada plaça

16,04
20,06

Epígraf segon. establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i Cooperatives
B) Locals comercials d’alimentació de menys de 120 m2
C) Locals comercials d’alimentació de més de 120 m2

547,62
265,11
547,62

Epígraf tercer. establiments de restauració
A) Restaurants i bars-restaurants de menys de 100 m2
B) Restaurants i bars-restaurants de 101 a 150 m2
C) Restaurants i bars-restaurants de més de 150 m2
Cafeteries i bars sense cuina

689,07
749,61
828,44
533,55

Epígraf quart. establiments d’espectacles.
A) Cinemes, teatres, sales de festes i discoteques

614,21

Epígraf cinquè. altres locals industrials o mercantils
A) Resta de locals comercials de menys de 120 m2
B) Resta de locals comercials de més de 120 m2
C) Locals industrials de menys de 800 m2
D) Locals industrials de més de 800 m2
E) Altres locals no tarifats
F) Recollida especial de residus industrials no contaminants

116,85
172,72
229,94
401,05
116,85
571,43

Epígraf sisè. Retirada d’escombraries i runes abocades
en solars i terrenys privats
Per desplaçament
Per m3 de recollida
Epígraf setè
Recollida grans productors. Primer contenidor
Recollida grans productors. següents contenidors

60,96
37,43
477,62
137,14

Tercer.- Imposar la taxa per prestació dels serveis públics o la realització
d’activitats administratives de competència local i aprovar la Ordenança
fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona:
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per
prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües
residuals, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si
concorren les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de
clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres
i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament
per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades
ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.
Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària
següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el
propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els
ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries
d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris,
habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de
l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles,
que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els
beneficiaris respectius del servei.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que
resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili
territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se
l’Ajuntament abans de la primera acreditació de la taxa posterior a l’alta
el registre de contribuents.
Article 4t.- Responsables i successors.

no
en
a
en

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei
General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes
previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o
autorització de presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i
consistirà en la quantitat fixa de 350,00 euros.
2. La quota tributària s’exigirà per l’ús de la xarxa municipal de
clavegueram i en concepte de taxa de conservació per unitat connectada.
A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
Euros
a) Tarifa 1:
Habitatges
nucli
urbà,
locals
comercials,
supermercats i locals industrials de menys de 800 m2
b) Tarifa 2
Habitatges unipersonals nucli urbà
c) Tarifa 3:
Hotels, hostals, restaurants, cafès, bars, sales de
festes, locals industrials de més de 800 m2 i altres
finques i locals no inclosos en les tarifes anteriors

20,00

10,00
60,00

Article 7è.- Acreditació.
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat
municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta
s'inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de
presa, si el subjecte passiu la formulà expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal.
L'acreditació per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb
independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense

perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la
seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i
de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del
municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels
cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn
la presa a la xarxa.
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents,
l’acreditació de la taxa es produeix el dia primer de cada any.
Article 8è.- Règim de declaració i ingrés.
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les
declaracions d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en
el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la
titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes
declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui
després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions
d'alta i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el
cens es farà d'ofici.
2. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la
taxa.
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud
corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest
Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual haurà de
satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la
taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que
disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en
el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.

Intervencions:
L’Alcalde explica que aquestes modificacions de les Ordenances fiscals, han
estat parlades amb els diferents grups municipals i recullen esmenes que
han fet els grups.
1.- En relació a l’Ordenança Fiscal nº1, Reguladora de l’ Impost Sobre Béns
Immobles, recorda que Cardona va patir una revisió cadastral al 2007,
efectes 2008, el que han fet es intentar compensar l’ increment anual del
10% i això es farà fins al 2017, que serà l’últim.
Qualsevol puja o baixa en el rebut afectarà per igual. La majoria de rebuts o
be quedaran igual o be baixaran.
El tipus de gravamen dels béns de naturalesa urbana passaran del 0,73 al
0,72 i al 0,74% quant es tracti de béns rústics.
L’objectiu es baixar l’ impost sense que es vegin afectats els serveis.

2.- En quant a l’Ordenança Fiscal nº2, Reguladora de l’Impost Sobre
Activitats Econòmiques, es manté igual.

3.- L’Ordenança Fiscal nº3, Reguladora de l’Impost Sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, recorda, que s’estableix una bonificació del 95% pels
vehicles considerats d’ interès històric. Aquesta va ser una demanda del
Grup Municipal de CDC

4.- Per l’Ordenança Fiscal nº4, Reguladora de l’Impost Sobre l’Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, es contempla una bonificació del
90% per familiars de segon grau.

5.- En relació a l’Ordenança Fiscal nº5, Reguladora de l’Impost Sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, explica que l’habitatge és una prioritat
per l’Equip de Govern, per això s’implanten les següents bonificacions:
a) Bonificació del 75% per a les obres de rehabilitació integral dels
edificis situats dintre de la delimitació del Pla Especial de protecció
del conjunt històric de la vila de Cardona.
b) Bonificació del 75% per a les obres de rehabilitació de façanes i
cobertes dels edificis situats dintre de la delimitació del Pla Especial
de protecció del conjunt històric de la vila de Cardona i del nucli antic
de La Coromina.
c) Bonificació del 50% per a les obres de reforma, reparació i
rehabilitació dels edificis situats dintre de la delimitació del Pla
Especial de protecció del conjunt històric de la vila de Cardona.
d) Bonificació del 75% per a les obres de rehabilitació de façanes,
cobertes i rehabilitació integral o gran rehabilitació de les masies i
cases rurals dins del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals
del sòl no urbanitzable de Cardona.
e) Bonificació del 65% per a les noves construccions destinades a usos
industrials, agrícola - ramaders i comercials.
f) Bonificació del 50% per a les obres les instal·lacions de sistemes per
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, aplicable tant a
instal·lacions en edificis existents com de nova construcció.
g) Bonificació del 90% de la quota per les obres d’adequació de locals
per la instal·lació d’activitats comercials o de serveis de nova creació.

6.- Per l’Ordenança Fiscal nº7, Reguladora de la Taxa per Serveis Generals,
destaca, la taxa per la utilització de la Sala de Plens, la taxa de la utilització
del Centre Cívic, la taxa per la utilització de la Sala Ramon Mosella de
l’Escola Municipal de Música “ Musicant” i la taxa per la utilització de l’Escola
Joan de Palà.

7.- Pel que fa l’Ordenança Fiscal nº8, Reguladora de la Taxa per la Prestació
dels Serveis d’Intervenció Administrativa en l’Activitat dels Ciutadans i les
Empreses s’han de sotmetre a Prèvia llicència, Comunicació Prèvia o
Declaració Responsable, així com pels Controls Posteriors a l’ Inici de la
Activitat, els Controls Periòdics i les Revisions Periòdiques, explica que es
contempla una bonificació del 25% per les activitats de nova creació en
locals buits existents i les obertures temporals per un termini inferior a sis
mesos tindran una bonificació del 50%.
La tramitació del canvi de titularitat te un import de 120,00 €.

8.- Pel que fa a l’Ordenança Fiscal nº9, Reguladora de la Taxa per la
Prestació de Serveis en la Piscina Municipal.
Destaquen les següents bonificacions:
1. Es podran acollir a una reducció del preu de la entrada, aquelles
persones i famílies que compleixin els requisits del Reglament
Municipal de Prestacions Econòmiques de caràcter social, previ
informe emès pels Serveis Socials bàsics.
2. Les escoles i entitats que utilitzin el servei en grups superiors a 15
persones, tindran una reducció del 20% del preu de l’entrada.

9.- En relació a l’Ordenança Fiscal nº16, Reguladora de la Taxa per
Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombreries i altres Residus Urbans,
diu que aquesta taxa puja l’IPC que es contempla sigui el 1%.

10.- En quant a l’Ordenança Fiscal nº30, Reguladora de la Taxa pel Servei
de Clavegueram, el Sr. Alcalde diu que Cardona té un problema molt greu
de clavegueram, la majoria de trams son antics i estan mal dimensionats.
Conjuntament amb la Diputació es va redactar un Pla de Clavegueram, les
primeres 10 actuacions recomanades pugen a un milió de euros. Els diners
que es recaptin per aquest concepte es destinaran al manteniment del
clavegueram. Les tarifes son les següents:
a) Tarifa 1
Habitatges nucli urbà, locals comercials,
supermercats i locals industrials de menys des 800 m2

20,00€

b) Tarifa 2
Habitatges unipersonals nucli urbà.

10,00€

c) Tarifa 3
Hotels, hostals, restaurants, cafès, bars, sales
de festes, locals industrials de més de 800 m2
i altres finques i locals no inclosos en les
tarifes anteriors.

Euros

60,00€

L’Alcalde diu que es preveu una recaptació de 40.000 €/any. I que es té la
voluntat de solucionar un greu problema de Cardona.

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que no li
agradaria veure publicat a cap lloc que l’Equip de Govern ha congelat les
taxes i els impostos, doncs malgrat el que a dit el Sr. Alcalde, hi ha una
pujada encoberta de les taxes i els impostos, per exemple, amb els nous
valors, creu que l’IBI s’incrementa.
Les escombraries pugen un 1%, creu que el reciclatge ben fet i potenciat
per l’Administració pot abaratir costos i per tant abaratir la taxa.
També diu que estan en desacord amb la taxa de clavegueram en general,
però també amb la linealitat de les tarifes del clavegueram.
Pensa que s’ha d’intentar reduir la fiscalitat perquè la gent vingui a viure a
Cardona.
A més, li sobta la bonificació per vehicles històrics que ara s’aplicarà,
recorda que ells ho varen batallar i no ho van aconseguir i ara ve una
entitat forània i li fan cas. La veritat és que no ho entén.
Per tot l’ exposat el vot del Grup Municipal del PSC serà contrari.

El Sr. Alcalde, lamenta les paraules del Sr. Casas, pensa que aquesta és una
proposta realista. I per altra banda, vol posar de manifest que el Grup
Municipal del PSC no ha plantejat cap alternativa.
Creu que la Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pel Servei de
Clavegueram, és molt necessària d’aprovar, degut a les deficiències
existents en aquest servei.
En referència a l’IBI, la intenció de l’Equip de Govern és reduir el rebut,
però quant sigui possible. Quan van accedir al Govern, hi havia un tipus de
gravamen del 0,83% i ara volen aprovar el 0,72% quant es tracti de béns
urbans i el 0,74% per béns rústics.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el Grup
Municipal del CDC s’abstindrà en la votació.
L’Equip de Govern ha acceptat alguna de les esmenes fetes pel Grup
Municipal del CDC, i les modificacions plantejades no els hi semblen tant
dolentes. Els serveis comporten despeses que s’han de pagar.
També els hi sembla bé, que l’Ordenança Fiscal nº2 Reguladora de l’Impost
Sobre Activitats Econòmiques, es congeli.
En referència a l’Ordenança Fiscal nº3, Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de tracció Mecànica, recorda que l’any passat ja ho van demanar, i
ara els hi ha fet cas. Perquè fos possible aprovar la bonificació per vehicles
d’interès històric era necessari tenir un conveni amb una entitat que es

dediqui a promocionar tot tipus d’activitats dedicades a la promoció de
vehicles d’altres èpoques, perquè es puguin certificar que els cotxes
històrics ho son. Volien que la bonificació fos del 100%, però es conformen
amb el 95%.
Pel que fa a la Ordenança Fiscal nº16, Reguladora de la Taxa per la
Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombreries i altres Residus Urbans, no
veuen be que una persona que viu sola al nucli urbà pagui 88,68€ i els
hotels, motels, hotels – apartaments i hostals d’una estrella, per cada plaça
pagaran 16,04€, entenen que un negoci genera més deixalles que una
persona sola.
En referència a la Ordenança Fiscal nº30, Reguladora de la Taxa pel Servei
de Clavegueram, diu que son conscients dels problemes de l’actual
clavegueram, amb aquesta taxa s’obtindran uns diners que poden ajudar a
millorar una mica aquest servei. Es possible que s’hagi de fer una millor
discriminació de les tarifes, però en general estan d’acord amb la nova
Ordenança.
L’Alcalde, en referència a l’Ordenança Fiscal nº16, Reguladora de la Taxa per
la Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombreries i altres Residus Urbans,
fa notar que els hotels, motels, hotels – apartaments i hostals d’una
estrella, paguen per cada plaça.
El Sr. Serra, diu que els hotels generen un major volum de deixalles i
comparativament l’import és petit, per tant, demana que es revisi aquesta
qüestió de cara l’any vinent.
Contesta el Sr. Alcalde, que aquesta qüestió és pot revisar de cara a l’any
vinent i agraeix l’abstenció del Grup Municipal del CDC.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7), 2 abstencions del Grup Municipal de CIU (2) i
un en contra del Grup Municipal del PSC (1)

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.

Pel Grup Municipal Socialista:

1) El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista demana que
el Sr. Alcalde informi públicament com està el tema ERCROS.
Diu el Sr. Alcalde, que ha mantingut reunions amb el comitè d’empresa
d’ERCROS i el dia 14 d’aquest mes té previst mantenir una reunió important
amb la Generalitat de Catalunya on espera que li doni a conèixer el seu
posicionament jurídic sobre aquest tema, ja que l’Ajuntament si té un
posicionament jurídic clar sobre el tema. Qui ha de retirar el runam salí es
qui la generat. La Generalitat de Catalunya no ho té clar i volen veure quina
és la seva posició real. L’empresa hauria de tenir una fiança d’entre 8 o 10
milions d’euros, l’actual fiança és de 150.000€. Son crítics amb el Pla
Director de Mines del Bages, tot i això tenen el compromís del Conseller Rui,
per incloure a Cardona al Pla.
L’Alcalde es compromet a informar als grups de l’oposició de la reunió del
dia 14 de novembre, doncs pensa que serà clau.

El Sr. Casas, pregunta si l’empresa s’ha pronunciat en algun sentit.

L’Alcalde contesta que no.

2) En un altre ordre de coses, el Sr. Casas diu que ha d’haver-hi un nou
replantejament del festival còmic que es fa a la residència, la qualitat
ha baixat molt, s’està devaluant notablement i que potser estaria bé
fer un protocol d’actuació.
El Sr. Alcalde, diu que aquesta mateixa reflexió la va fer ell i el regidor
Alfons Romero davant el Patronat de la Residència. Es va acordar que es
treballaria més l’espectacle còmic tauri, per actualitzar-lo i fer-lo més digne.

El Sr. Casas, diu que existeix la proposta de fer toros el dimarts de Festa
Major.

L’Alcalde creu que fer toros el dimarts de Festa Major és un risc.

3) El Sr. Casas diu que troben a faltar el pas de vianants al Portal de
Sant Miquel, i que s’hauria d’estudiar la possibilitat d’ubicar dos
carrils al C/ Pascual Madoz.

La Sra. Barrera, diu que estan treballant per millorar la seguretat viària al
voltant de les escoles. Es possible que al C/ Rodes hi falti un pas de
vianants. Pel que fa al doble carril que proposa al Sr. Casas, pensa que el
carrer es estret, però la Policia Local ho valorarà.

El Sr. Casas, diu que la Diputació ha ubicat elements de reducció de
velocitat a les carreteres que son de la seva responsabilitat, i demana si
l’element reductor de velocitat ubicat a la Coromina l’ha posat l’Ajuntament,
i si és així, demana que s’actuï també en d’altres indrets.

El Sr. Alcalde, diu que està en la seva agenda, convocar una comissió de
seguretat per tractar tots aquests temes relacionats amb la seguretat viària.

4) El Sr. Casas, vol fer extensiu l’agraïment de la gent de Maó que varen
visitar la nostra vila.

El Sr. Alcalde, valgui la redundància, agraeix l’agraïment.

Pel Grup Municipal de Convergència i Unió:

1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que li
sembla molt be la implementació d’elements reductors de la velocitat.
S’ha de seguir avançant en millorar la mobilitat del poble, doncs al
trànsit pesant ho dificulta molt, per aquesta raó, pregunta si s’ha
valorat la possibilitat d’arranjar el Camí de Coma per treure per
aquell indret el trànsit pesant. I també pregunta si el sistema de
geolocalització està operatiu o està en un calaix. Si està operatiu
demana que es motivi la gent per a fer-lo servir.

La Sra. Barrera, explica que pel Camí de Coma hi passaran molts vehicles
pesants, per aquest motiu han invertit uns 30.000 € destinats a millorar
aquell indret.
Pel que fa els elements reductors de velocitat que s’han ubicat, s’ha
consensuat amb la Policia Local i han estat finançats per la Diputació. S’ha
previst posar més elements reductors de la velocitat al voltant de les
escoles.
En referència al sistema de geolocalització, diu que el Sr. Manel Roca va
dissenyar un programa que té accés la Policia Local i l’utilitza diàriament,
altre cosa és que quan hi ha una emergència es truqui a la Policia local. Això
ho han parlat amb el SEM, però ells utilitzen un altre programa. Sempre que
hi hagi una emergència, recomana, que es truqui a la Policia Local. El

protocol d’emergències 112 ha de incloure necessàriament a la Policia Local.

El Sr. Alcalde, diu que la qüestió de la geolocalització l’han posat a disposició
de tothom des del minut 1.

La Sra. Barrera, recorda que si el SEM no disposa del dispositiu de
geolocalització és perquè no en volen disposar ni utilitzar, però segueix
estan a la seva disposició.

El Sr. Serra, diu que les mesures presses per reduir la velocitat estan be,
però no són suficients per gestionar correctament la carretera, aquesta
hauria de ser assumida per la Diputació i fer-ne d’ella la veritable variant de
Cardona.

2) El Sr. Serra, posa de manifest que hi ha força fanals fosos per tot el
municipi i des de fa temps i que tant les pilones com l’ascensor de la
Plaça de la Fira no acaben de funcionar correctament, quant
s’espatllen no s’arreglen.

La Sra. Barrera, explica que cal tenir en compte dos factors; les pilones son
velles i per altra banda també existeix una qüestió de vandalisme. Han
trucat a la empresa i al·leguen que les pilones pateixen fuites d’oli. Ara s’ha
de substituir la pilona de la Plaça del Vall i això té un cost de 12.000€. Vist
això s’està valorant el que s’ha de fer. S’està estudiant la possibilitat
d’ubicar càmeres intel·ligents.
En un altre ordre de coses diu la Regidora Sra. Barrera que està estudiant la
manera de fer que es redueixi la velocitat al C/ Pietat.

El Sr. Serra pregunta si no existeix cap altre empresa que faci manteniment
de pilones, si aquests no són capaços d’assumir el servei, doncs s’hauria de
canviar d’empresa.

La Sra. Barrera contesta que és difícil canviar d’empresa per la qüestió dels
recanvis, cada empresa utilitza les seves peces i la seva mecànica.

El Sr. Alcalde diu que s’ha fet un estudi de camins i carreteres perquè siguin
gestionats per la Diputació de Barcelona. S’han aconseguit 30.000€ del
Consell Comarcal del Bages i 50.000 € de la Diputació destinats ha
arranjament de carreteres. El que seria ideal és que la Diputació de
Barcelona es fes càrrec d’aquesta qüestió en la seva totalitat.

3) El Sr. Serra, demana que es repassin les cunetes de les carreteres
asfaltades a pagès.

La Sra. Barrera contesta que en funció de la disponibilitat de la brigada
d’obres, això ja es va fent.

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

