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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2015
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 5
de novembre de 2015, 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. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació,
Oscar Campos Planes.

Sr.

Abans d’iniciar el Ple el Secretari demana la paraula, per posar de manifest que
han sobrevingut dos assumptes:
-

Aprovació de l’encàrrec de gestió a favor del Consorci del Bages per a la
Gestió de Residus.

-

Moció sobre el manifest relatiu a la violència del gènere.

Per tal de que puguin ser inclosos a l’ordre del dia cal sotmetre la urgència a
aprovació del Ple, a l’empara d’allò que disposa l’article 83 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals.
En cas que s’aprovi la urgència passarien a formar part de l’Ordre del dia com a
punts 6.1. i 6.2. En cas contrari quedarien sobre la taula.
L’alcalde passa a votació la urgència dels dos punts sobrevinguts quedant
aquesta aprovada per unanimitat.
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:
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1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
Ple
extraordinari del dia 1 de setembre de 2015 i Ple ordinari del dia 3 de
setembre de 2015.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari del dia 1 de
setembre de 2015 i Ple ordinari del dia 3 de setembre de 2015, s’aproven per
unanimitat dels 11 membres que composen la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 194 al 231
de 2015, 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 núms.
194 al 231 de 2015, 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.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, sobre el Decret de
l’Alcaldia núm. 201/2105 demana un aclariment en relació a l’import de 608 €
que fa referència l’esmentat decret.
La Sra. Maite Barrera, regidora delegada de Governació contesta que l’import de
608 € correspon a hores extres de la Policia Local dels mesos d’agost i setembre.
L’alcalde diu que el secretari està a disposició de tots els regidors per fer
qualsevol aclariment sobre aquestes qüestions.
El Sr. Serra diu que a la vista de l’anterior Decret i també del Decret núm. 202,
que entre Brigada Municipal i Policia Local en tres mesos s’han hagut de pagar
20.000 € en hores extres. Creu que a la vista d’això, potser valdria la pena
contractar a algú.
El Sr. Alcalde vol deixar clar que totes les hores extres estan justificades.
Aquestes es concentren als mesos d’estiu i s’està fent un esforç per reduir les
hores extres. Per posar un exemple diu que al 2012 es van pagar a la Policia
Local 61.000 € en aquest concepte, al 2015 s’ha pagat 32.000 €. S’ha reduït
aproximadament un 50 %.
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El compromís de l’Equip de Govern és seguir reduint les hores extres. Recorda
que per Llei aquest any l’Equip de Govern no ha pogut contractar a ningú.
El Sr. Serra diu que és conscient de la normativa, però quan es veuen els 20.000
€ en hores extres no es pot deixar de pensar que es podria haver contractat a
algú.
Reitera el Sr. Alcalde, que la Llei impedeix a les Entitats Locals la contractació
de nou personal sinó hi ha baixes a la plantilla.
El Sr. Serra demana una explicació en referència al Decret de l’Alcaldia
210/2015, corresponent a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local del dia 22
de setembre de 2015, punt 6.2.1., que parla de les despeses d’adquisició de tres
collars antilladrucs.
El Sr. Alcalde contesta que seria millor poder tenir una gossera municipal, però
com això no es possible, s’actua d’aquesta manera per reduït les molèsties als
veïns.
El Sr. Serra, en referència al Decret de l’Alcaldia 216/2015, corresponent a
l’ordre del dia de la Junta de Govern Local del dia 29 de setembre de 2015, punt
4.2.2., que parla de l’aprovació dels ingressos de la relació de factures emeses
núm. 9/2015, pel desenvolupament de l’activitat portada a terme a l’aparcament
municipal de Cal Badia, i dels actes de la Festa Major, per import de 28.390,09
€, demana que aquest ingressos a que son deguts.
L’Alcalde contesta que majoritàriament es deuen a la venda d’entrades pels
braus de la Festa Major i a la recaptació mensual de l’aparcament soterrani de
Cal Badia.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- ALCALDIA.3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
revisió anual del Padró Municipal d’habitants, amb referència a l’1
de gener de 2015.
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 2015,
cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme
durant l'exercici anterior.
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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 2015, 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 31-12-2014

4.898 habitants.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que a Cardona hi ha 4.984 habitants, això representa una
baixada en el nombre d’habitants. Tot i que és la menor baixada d’habitants dels
últims anys, la realitat és que poc a poc el nombre d’habitants va baixant. El que
desitjaria l’Equip de Govern seria augmentar la població, ho com a mínim
estabilitzar-la. Pensa que aquest és un greu problema. Malgrat això treballen
clarament per recuperar població, amb dos objectius, creació de llocs de treball i
creació d’habitatge de qualitat a preus raonables.
Aquesta recuperació de la població desgraciadament no serà a curt termini.
És important per Cardona desenvolupar el Pla Estratègic abarcan sectors com
l’agroalimentari, turístic, tecnològic i d’altres.
Es fa necessari, com s’ha dit abans, crear ocupació, però cal lluitar contra l’atur,
millorar el sector empresarial actual, creant nou sol industrial.
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L’Alcalde explica que pel que fa a l’habitatge, hi ha dues línies d’actuació,
recuperar l’habitatge degradat i crear nous habitatges com el de les Colònies
dels Arquers.
L’Equip de Govern pensa que es podrà aconseguir, tot hi que no serà fàcil.
Vol recordar que s’han aconseguit de la Generalitat uns 200.000 € en forma de
contractes i d’altres recursos.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista pregunta a l’Equip de
Govern, com valoren la campanya que es va fer per augmentar els
empadronaments.
Contesta l’Alcalde, que la campanya va funcionar relativament bé, però no va
servir per solucionar el problema. El problema demogràfic es pot recuperar,
sempre i quan s’hi puguin aplicar noves eines d’actuació. Des de fa anys
s’arrossega aquesta tendència, i és possible que quan es va fer evident el
problema, no es fes el que calia fer.
El Sr. Casas, vol deixar clara la implicació del Grup Municipal de PSC en aquest
tema i es posen a disposició de l’Equip de Govern.
El Sr. Alcalde agraeix al Grup Municipal del PSC la seva voluntat de
participació.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el seu grup està
en general d’acord amb l’anàlisi de la situació feta per l’Alcalde, Però la veritat es
que no veuen resultats, doncs cada anys la població disminueix. Son conscients
que aquest no és un tema fàcil de resoldre. Entenen que la feina que es fa va en
la bona direcció.
També aprofiten l’ocasió per posar-se a disposició del Govern.
L’Alcalde també agraeix la predisposició del Grup Municipal de CIU. Creu que
aquesta és una feina de tots. Que convidaran a la Directora de l’Agencia de
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona perquè expliqui de primera ma
l’evolució de la qüestió. Recorda que els serveis d’ocupació s’han apuntat més de
300 persones i l’Agencia ha gestionat uns 40 llocs de treball a Cardona, Pensa
que és una bona dada.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor del
Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de CIU (3) i una abstenció del
Grup Municipal Socialista.

3.1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament
dels membres de la comissió municipal de delimitació que ha de
representar l’Ajuntament de Cardona en les operacions de
delimitació del terme municipal.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 1 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar el
nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació en
representació de l’Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del
terme municipal.
Una vegada constituït el nou consistori resultant de les darreres eleccions
municipals, d’acord amb el que preveu l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6
de novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya, s’ha de procedir a la designació dels nous representants de
l’Ajuntament de Cardona a la comissió municipal de delimitació del terme
municipal de Cardona.
D’acord amb l’article 28.2 d’aquest mateix Decret 244/2007, de 6 de novembre,
la comissió ha d’estar constituïda per l’alcalde o alcaldessa, dos regidors, un
tècnic i el secretari de la corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que
ha de representar l’Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del
terme municipal:
Alcalde-President: Ferran Estruch i Torrents.
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Regidors:

Joan Hernandez Moscoso, Tinent d’Alcalde i coordinador
de l’Àrea de Model Urbà, Territori i Sostenibilitat
Maite Barrera i Pons, Regidora delegada de Governació

Tècnic:

Pere Guitart Parera, aparellador municipal

Secretari:

Oscar Campos i Planes, Secretari-interventor

Segon.- Notificar aquest acord 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 11
Regidors presents que formen la Corporació.

3.1.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de
crèdit núm. 7/2015.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Primer.- Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden
demorar-se fins a l’exercici 2016, i no existint crèdit suficient consignat al
pressupost vigent, procedeix tramitar un expedient de modificació de crèdits en
la modalitat de suplement de crèdits, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses que es diran.
Segon.- Atès que en el vigent pressupost corresponent a l’exercici 2015, hi ha
consignada uns previsió d’ingressos per concertació de préstecs a llarg termini
de dins el sector públic per import total de 216.590,37.
Tercer.- Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor de la Corporació, en
relació a la tramitació de l’expedient.
Quart.- L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa
al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits 007/2015, en la modalitat de
suplement de crèdits via préstec, per tal de procedir a dotar de major crèdit
pressupostari a l’aplicació de despeses E00 4320 62201, en la forma que es
detalla a continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol IX.- Passius financers
91300 Préstecs rebuts a llarg termini de dins el sector públic
Total capítol IX.- Passius financers

857.181,37 €
38.605,80 €
895.787,17 €

ESTAT DE DESPESES
Capítol VI.- Inversions reals
E00 4320 62201 Projecte Cardona Integral (fase II)
Total Capítol VI.- Inversions reals

3.289.809,44 €
38.605,80 €
3.328.415,24 €

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

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sr. Aida
Molner.
La Sra. Molner, explica que aquest punt fa referència a ampliar el crèdit a llarg
termini destinat al cinema Modern.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC, demana si això és a
banda de la subvenció.
Contesta la Sra. Molner, que sí, una cosa és el crèdit i l’altre la subvenció.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 4 abstencions del Grup Municipal de CIU (3) i del
Grup Municipal Socialista (1).
3.1.4.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de
crèdit núm. 10/2015.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Primer.- Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden
demorar-se fins a l’exercici 2016, i no existint crèdit suficient consignat al
pressupost vigent, procedeix tramitar un expedient de modificació
pressupostària per transferència de crèdits, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.
Segon.- Atès el que disposen els articles 5è i 7è de les Bases d’Execució del
pressupost vigent, respecte dels expedients de modificació pressupostària per
generació de crèdits .
Tercer.- Atès l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient
de modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes
Locals.
Quart.- L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa
al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 010/2015, en la modalitat de
transferència de crèdit, per finançar les despeses necessàries per atendre les
obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a
l’exercici del 2016.

10

ESTAT DE LES DESPESES
CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ PER GENERACIÓ /
ORGANIC

PROGRAMES

ECONOMIC DENOMINACIO

INICIAL

EXERCICI

ACTUAL

TRANSFERENCIA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA 2015

A02

4330

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

7.200,00

22.200,00 €

A04

4311

22609

FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

8.600,00

38.600,00 €

4.000,00 €

2.300,00

6.300,00 €

C09

4190

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES AGRICULTURA

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

13.000,00

38.000,00 €

D08

A06

2310

4311

48000

22699

PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES

FIRA D'EMPRENEDORIA I ENTITATS

30.000,00 €

4.000,00 €

7.567,10 €

0,00 €

37.567,10 €

7.000,00

44.567,10 €

A02

4330

13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PL FIXE PROMOCIÓ ECONÒMICA

44.747,00 €

-35.773,80 €

8.973,20 €

1.200,00

10.173,20 €

A02

4330

13002

ALTRES REMUNERACIONS PL FIXE PROMOCIÓ ECONÒMICA

27.739,00 €

-19.715,77 €

8.023,23 €

215,00

8.238,23 €

A02

4330

13101

GRATIFICACIONS PL TEMPORAL PROMOCIÓ ECONÒMICA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

342,00

342,00 €

D08

2310

13001

GRATIFICACIONS PL FIXE ASSISTÈNCIA SOCIAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

550,00

550,00 €

D10

3380

48000

SUBVENCIONS ENTITATS FESTIVES

4.200,00 €

0,00 €

4.200,00 €

1.000,00

5.200,00 €

D12

3110

48000

SUBVENCIONS ENTITAT PROTECTORA D'ANIMALS DE CARD

270,00 €

0,00 €

270,00 €

30,00

300,00 €

B09

3261

13001

GRATIFICACIONS PL FIXE ESCOLA ADULTS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

515,00

515,00 €

D05

3420

13101

GRATIFICACIONS PL TEMPORAL PAVELLÓ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

695,00

695,00 €

D13

3370

13001

GRATIFICACIONS PL FIXE ACTIVITATS DE LLEURE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

645,00

D15

3360

15100

GRATIFICACIONS PL ARQUEOLOGIA

B02

9202

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT

645,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.700,00

3.700,00 €

10.220,00 €

0,00 €

10.220,00 €

3.000,00

13.220,00 €

B02

9202

22000

MATERIAL D'OFICINA

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

4.000,00

19.000,00 €

B02

9202

22002

MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS

19.000,00 €

0,00 €

19.000,00 €

9.000,00

28.000,00 €

B02

9202

22101

CONSUM GENERAL D'AIGUA

B02

9202

22201

DESPESES POSTALS

B02

9202

22402

PRIMES ALTRES ASSEGURANCES

1.660,00 €

0,00 €

1.660,00 €

4.300,00

5.960,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

1.300,00

7.300,00 €

26.000,00 €

0,00 €

26.000,00 €

10.000,00

36.000,00 €
11.000,00 €

B02

9202

22603

PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

3.000,00

B02

9202

23020

DIETES PERSONAL

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

4.000,00

7.500,00 €

B02

9202

23120

LOCOMOCIÓ PERSONAL

4.500,00 €

0,00 €

4.500,00 €

2.000,00

6.500,00 €

LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

1.500,00

5.000,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

100,00

600,00 €

8.100,00 €

0,00 €

8.100,00 €

1.700,00

9.800,00 €

B03

9120

23100

B07

9201

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT

B09

3230

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DE DÉU DEL PA

B09

3230

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA MARE DE DÉU DEL P

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

3.000,00

4.500,00 €

B09

3231

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALÀ

2.650,00 €

0,00 €

2.650,00 €

100,00

2.750,00 €

B09

3261

22100

ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA D'ADULTS

B09

3261

22799

DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ ESCOLA D'ADULTS

D01

3321

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA

500,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00

60,00 €

0,00 €

60,00 €

115,00

175,00 €

6.300,00 €

0,00 €

6.300,00 €

500,00

6.800,00 €

1.000,00 €

D01

3321

22100

ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

1.000,00

10.000,00 €

D02

3330

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS

5.445,00 €

0,00 €

5.445,00 €

3.500,00

8.945,00 €

D04

3340

22609

ACTES CULTURALS

7.600,00 €

0,00 €

7.600,00 €

500,00

8.100,00 €

D05

3410

22609

ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

350,00

3.350,00 €

D05

3410

22699

PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ES

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

3.000,00

9.000,00 €

D05

3420

22100

ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ

13.150,00 €

0,00 €

13.150,00 €

5.000,00

18.150,00 €

300,00

670,00 €

D05

3422

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL

13.000,00 €

0,00 €

13.000,00 €

5.000,00

18.000,00 €

D06

D05

3421

3420

21200

22101

REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA

AIGUA PAVELLÓ

18.050,00 €

370,00 €

0,00 €

0,00 €

18.050,00 €

370,00 €

7.000,00

25.050,00 €
12.000,00 €

D07

3372

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00

D09

3120

22102

SUBMINISTRAMENT GAS SANITAT

1.900,00 €

0,00 €

1.900,00 €

1.000,00

2.900,00 €

D12

3110

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONAMENT ANIMALS I C

6.000,00 €

319,36 €

6.319,36 €

600,00

6.919,36 €

D13

3370

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ACTIVITATS L

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00

900,00 €

D14

3371

21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC

7.000,00 €

0,00 €

7.000,00 €

3.500,00

10.500,00 €

D14

3371

22101

AIGUA CENTRE CÍVIC

340,00 €

0,00 €

340,00 €

400,00

740,00 €

B04

1320

21400

REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2.000,00

2.500,00 €

B05

1330

21001

SENYALITZACIÓ VIAL

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

2.500,00

10.500,00 €

B06

1350

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

1.000,00

9.000,00 €

C01

1510

22706

CONTRACTES SERVEIS TÈCNICS

15.000,00 €

585,37 €

15.585,37 €

5.000,00

20.585,37 €

C03

1532

21400

REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00

10.000,00 €

C03

1532

22103

COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

2.000,00

10.000,00 €

C03

1532

22104

VESTUARI BRIGADA

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

2.000,00

6.000,00 €

C04

1532

21000

REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA

30.000,00 €

41.051,85 €

71.051,85 €

35.000,00

106.051,85 €

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

15.000,00 €

4.005,04 €

19.005,04 €

12.000,00

31.005,04 €

C07

1650

21300

REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

21.000,00 €

0,00 €

21.000,00 €

8.000,00

29.000,00 €

C12

C05

1331

1710

22100

21000

ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT CAL BADIA

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

2.000,00

5.500,00 €

C12

1331

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES APARCAMENT CAL BADIA

500,00 €

0,00 €

500,00 €

275,00

775,00 €

B02

9200

13100

RETRIBUCIONS PL TEMPORAL SERVEIS GENERALS

0,00 €

1.959,02 €

1.959,02 €

1.800,00

3.759,02 €

B02

9200

15100

GRATIFICACIONS PF SERVEIS GENERALS

0,00 €

0,00 €

575,00

C02

1510

15100

GRATIFICQACIONS PF URBANISME

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.300,00

1.300,00 €

C03

1532

13100

RETRIBUCIONS PL TEMPORAL BRIGADA

0,00 €

14.400,00 €

0,00 €

14.400,00 €

5.000,00

19.400,00 €

C03

1532

13101

GRATIFICACIONS PL TEMPORAL BRIGADA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00

2.500,00 €

C05

1710

13001

GRATIFICACIONS PL FIXE JARDINERIA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

250,00

C05

1710

13101

GRATIFICACIONS PL TEMPORAL JARDINERIA

A01

110

91301

AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI

200,00

575,00 €

250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

465.000,00 €

640.591,00 €

1.105.591,00 €

-221.557,00 €

884.034,00 €

978.301,00 €

654.989,17 €

1.633.290,17 €

0,00 €

1.633.290,17 €

200,00 €

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es
considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no
s’haguessin presentat al·legacions.”
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sr. Aida
Molner.
La Sra. Molner, explica que es tracta de suplementar les partides que durant
l’exercici pressupostari han quedat amb poca consignació, tal i com es pot veure
en la documentació entregada.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 4 abstencions del Grup Municipal de CIU (3) i del
Grup Municipal Socialista (1).
3.1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de la homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Teatre Els
Catòlics de Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En base al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures actualment derogat pel Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, l’Ajuntament
de Cardona tenia la necessitat de redactar un PAU (Pla d’Autoprotecció) del
Teatre Municipal “Els Catòlics”de Cardona.
L’objectiu d’aquest PAU es preveure les emergències que es poden produir a la
instal·lació com a conseqüència de la pròpia activitat i la resposta davant
situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
La redacció d’aquest PAU es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’any 2013,
com a recurs tècnic, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
A finals del mes d’abril de 2014, l’Ajuntament de Cardona va rebre el document
final de redacció del PAU del Teatre Municipal Els Catòlics de Cardona.
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D’acord amb l’article 22.2 del Decret 30/2015, els municipis que no disposin de
comissió pròpia de protecció civil, poden delegar la seva funció d’homologació
dels plans d’autoprotecció en l’òrgan de govern del mateix Ajuntament que
correspongui.
Atès que l’informe del tècnic municipal ha estat favorable.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU)
del Teatre Municipal Els Catòlics de Cardona, en el marc del Decret 30/2015, de
3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
Tercer.- Donar trasllat a continuació de l’homologació del PAU del Teatre
Municipal Els Catòlics de Cardona, al Departament de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya, a través del seu registre informàtic “Hermes”, d’acord
amb l’article 4.1.e del mateix Decret.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil, Sr. Maite
Barrera.
La Sra. Barrera explica que aquest Pla de Protecció, posa de manifest com
actuar en cas d’emergència. Per la capacitat del recinte no seria obligat redactarlo, però creu bo poder disposar d’ell. Recorda que aquest document ha estat
subvencionat per la Diputació de Barcelona, per tant, no representa cap cost per
l’Ajuntament.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
Regidors presents que formen la Corporació.
3.1.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de
l’Ordenança municipal reguladora sobre la pacificació del transit
rodat al nucli antic de Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 1 d’agost del 2013, va quedar aprovada definitivament l’ Ordenança
Municipal sobre la pacificació del trànsit rodat al nucli antic de Cardona, en la
qual es fa referència a l’estacionament limitat sota control horari en el seu Títol
VIII.
En data 21 de setembre de 2015, l’Ajuntament de Cardona va posar en marxa la
zona blava d’aparcament gratuït a la plaça del Portalet, per intentar millorar la
mobilitat de vehicles i facilitar l’aparcament gratuït en horari comercial a la
zona del casc antic.
Atès que la intenció de l’Ajuntament és ampliar les zones blaves d’aparcament
gratuït a altres espais del municipi.
Un cop comprovat el bon funcionament d’aquestes zones, sorgeix la necessitat
de modificar l’Ordenança Municipal sobre la pacificació del trànsit rodat al
nucli antic de Cardona, per tal d’adaptar-la a la nova situació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Municipal
sobre la pacificació del trànsit rodat al nucli antic de Cardona, per a l’any 2016
i següents, en els articles que es relacionen a continuació:
TITOL VIII. ESTACIONAMENT LIMITAT SOTA CONTROL HORARI
Modificar els següents articles:
Article 23. Zones d’estacionament limitat
L’Ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat sota control horari,
cosa que permet l’ocupació d’un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta
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finalitat amb el pagament de les tarifes vigents i/o gratuïts, on s’utilitzi rellotge
cronòmetre o anotació manual.
Les zones d’estacionament controlat estaran senyalitzades amb indicadors
verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. Es
denominaran zones blaves.
La senyalització vertical comprendrà l’horari de la zona d’estacionament controlat.
Article 25. Funcionament del servei
Els usuaris del servei de zona blava de pagament, s’hauran de proveir del tiquet
corresponent, on s’indica l’hora màxima d’estacionament, previ pagament de la
tarifa corresponent.
El tiquet s’ha de col·locar en un lloc visible del parabrisa davanter, de manera que
la part davantera del tiquet es pugui llegir des de l’exterior del vehicle.
A les zones d‘estacionament limitat de control horari mitjançant rellotge
cronòmetre, els usuaris del servei hauran de disposar del rellotge corresponent,
en el que s’indicarà l’hora d’inici i acabament de l’estacionament, amb un límit
màxim de dues hores. En el cas que l’usuari no disposi del rellotge podrà realitzar
l’anotació manual en un paper on figuri l’hora d’arribada.
En els dos casos, un cop esgotat el temps màxim d’estacionament permès s’haurà
de retirar el vehicle per tal de no incórrer en una infracció.
Article 26. Horari del servei
L’horari d’estacionament controlat serà de dilluns a dissabte de 09:00 a 13:00
hores i de 17:00 a 20:00 hores.
Els diumenges, de 06:00 a 16:30 hores, no es permès estacionar a la plaça de la
Fira per celebració del mercat setmanal i a la resta de zones l’horari
d’estacionament controlat serà de 09:00 a 14:00 hores.
L’horari d’estacionament controlat de pagament o de control horari limitat, no
serà operatiu els diumenges a la tarda ni els dies festius.
Els horaris i el període d’estacionament regulats als apartats anteriors podran
ser modificats per acord de l’Ajuntament.
Article 27. Tarifes
Les tarifes que els usuaris hauran de satisfer tant per la utilització del servei com
per l’anul·lació de denúncia, seran les fixades pel Ple de la Corporació quan
correspongui.
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Les zones de control horari mitjançant rellotge cronòmetre o anotació manual
seran gratuïtes.
Article 29. Anul·lació de les denúncies
Les denúncies es podran anul·lar mitjançant l’obtenció del tiquet d’anul·lació a
la màquina expenedora, situada a la Plaça de la Fira, dins de les dues hores
següents a la imposició de la denúncia, abonant l’import de la tarifa d’anul·lació
de sanció fixada pel Ple de la Corporació. Aquest tiquet, juntament amb la
denúncia, s’haurà de dipositar a la bústia incorporada a la mateixa màquina,
quedant en propietat de l’usuari el resguard de l’anul·lació.
Les denúncies per estacionar sense la prèvia obtenció del tiquet o sense la
col·locació del distintiu que l’autoritza (rellotge cronòmetre o anotació manual)
no seran anul·lables.
TITOL IX. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 34. Sancionament de les infraccions
34.1. Les infraccions establertes en l’article 37 d’aquesta Ordenança, seran
sancionades per l’òrgan competent amb multes de fins a 100€, les lleus, fins a
200€, les greus, i fins a 500€, les molt greus, així com la retirada de l’obtenció de
la targeta o clau d’accés al nucli antic de Cardona.
34.2. La resta d’infraccions seran sancionades segons la normativa aplicable en
matèria de trànsit i les quanties establertes en el quadre d’infraccions del
Reglament General de Circulació.
34.3. En el cas que les infraccions s’hagin comès contra béns públics, l’Ajuntament
podrà sancionar a l’infractor per tal que repari la situació de falta comesa.
Segon.- Modificar l’import de la sanció aplicable en les zones
d’estacionament controlat, excedint-se del temps establert o sense col·locar el
tiquet, el distintiu o la nota manual, que passarà a ser de 60 euros.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil, Sr. Maite
Barrera.
La Sra. Barrera explica que es tracta de regularitzar l’aparcament a la Pla del
Portalet mitjançant una zona blava amb un sistema de control horari. Hi haurà
un límit de dues hores d’aparcament. Amb això es pretén assegurar la rotació de
l’estacionament. També es contempla un sistema d’anul·lació de multes, com es
pot veure a la documentació facilitada. I vol posar de manifest que la sanció
administrativa passa de 90 € a 60 €.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC demana que s’informi a
la gent que té l’opció de cancel·lar la multa.
La Sra. Barrera diu que aquesta possibilitat s’explica en el moment en que
s’imposa la sanció.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, demana que les
màquines expenedores de tiquets d’estacionament funcionin correctament,
doncs fins ara funcionen dia si dia no.
Recorda la Sra. Barrera, que en cas que la màquina no funcioni sempre queda
l’opció d’adreçar-se a les dependències de la Policia Local per solucionar el
problema.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
Regidors presents que formen la Corporació.
3.1.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de
les retribucions i dedicació de la Regidora M. Elena Xixons i Clotet.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Cardona de data 23 de juny de 2015 va establir el
règim retributiu així com la dedicació dels membres de la Corporació Local.
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En l’esmentat Ple es va fixar unes retribucions brutes per una dedicació concreta
a favor de la regidora Sra. Maria Elena Xixons Clotet.
Atès que mitjançant instància de data 20 d’octubre de 2015, registre d’entrada
núm. 3115, la regidora Maria Elena Xixons, posa de manifest que el proper dia 1
de novembre de 2015 va iniciar la jornada complerta en la seva activitat
professional, i per tant sol·licita que quedin sense efecte les retribucions
establertes a favor de la seva persona en el Ple del dia 23 de juny de 2015, i
s’aprovin les indemnitzacions corresponents per assistència als òrgans
municipals.
A l’empara d’allò que disposa l’article 13 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, en concordança a l’article 75 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya .
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cardona on
s’estableixen les retribucions brutes per dedicació dels diferents membres de la
Corporació, única i exclusivament pel que fa a les retribucions brutes i dedicació
de la Regidora Sra. Maria Elena Xixons i Clotet. En el ben entés que la resta de
l’acord continua amb plena vigència.
Segon.- La Regidora Sra. Maria Elena Xixons i Clotet passarà a percebre les
indemnitzacions establertes per assistència a reunions dels òrgans municipals
com a membre de l’Equip de Govern. També fixades per acord de Ple de data 23
de juny de 2015.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Unitat d’Intervenció Municipal, i
de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cardona.”
Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que a partir d’ara la Sra. Xixons passarà a ser
remunerada en funció de l’assistència a Plens i a Juntes de Govern.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que entén que la
responsabilitat sobre les regidories delegades les seguirà duent de la mateixa
forma.
Contesta l’Alcalde, que tant la responsabilitat com la feina les seguirà
desenvolupant de la mateixa manera.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 4 abstencions del Grup Municipal de CIU (3) i del
Grup Municipal Socialista (1).
3.1.8.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
pròrroga forçosa de la concessió administrativa de l’expedient dels
centres turístico-culturals municipals de Cardona a la Fundació
Cardona històrica.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona va adjudicar a la Fundació Cardona Històrica,
fundació privada municipal (CIF G-63835832 i domicili a la Plaça de la Fira
número 1 de Cardona) la concessió de l’explotació dels centres turísticoculturals municipals de Cardona (Parc Cultural de la Muntanya de Sal i Centre
Cardona Medieval) per acord del Ple de data 3 de novembre de 2005 i per un
termini de deu anys, amb efectes del dia 1 de gener de 2006.
D’acord amb això, el termini de finalització de la concessió finalitza el proper 31
de desembre de 2015.
La clàusula 5a del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques de
la concessió administrativa per a l’explotació dels centres turístico-culturals
municipals de Cardona (Parc Cultural de la Muntanya de Sal i Centre Cardona
Medieval) fixa el termini de la concessió. En aquest sentit estableix que el
termini serà de deu anys, comptats a partir del dia de la seva formalització. I que
l’ens concedent, esgotat el termini de la concessió, podrà imposar al
concessionari una pròrroga forçosa, que s’estendrà fins que un nou contractista
o la pròpia corporació es facin càrrec del servei, sense que pugui excedir en cap
cas d’un any.
L’Ajuntament de Cardona realitzarà els tràmits oportuns per tal de fixar de nou
l’explotació dels centres turístico-culturals municipals. Mentrestant, interessa
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que prorrogar la concessió realitzada a la Fundació Cardona Històrica d’acord
amb el previst en el plec de clàusules que regula aquesta concessió.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la pròrroga forçosa de la concessió de l’explotació dels
centres turístico-culturals municipals de Cardona (Parc Cultural de la Muntanya
de Sal i Centre Cardona Medieval) aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Cardona
en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2005 a la Fundació Cardona
Històrica, fundació privada municipal. Aquesta pròrroga serà per un període
màxim d’un any, d’acord amb la clàusula 5a del plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques reguladores de la concessió
administrativa.
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Fundació Cardona Històrica,
fundació privada municipal.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’Alcalde delegat de Turisme, Sr. Josep
Tristany.
El Sr. Josep Tristany, explica que la durada del contracte era de 10 anys. El
mateix contracte contempla una prorrogà forçosa d’un any, que és la que ara
executen.
Aquest termini possibilitarà estudiar en profunditat la millor fórmula de gestió
del servei.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que donat que
aquest és un tema prou important el seu grup els hi agradaria participar.
Contesta el Sr. Tristany, que quan sigui el moment seran cridats.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
Regidors presents que formen la Corporació.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1 REGIDORIA D’HISENDA
4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, relatiu a
l’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016.
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’aprovarse 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.
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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 2016.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, 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 2016 i següents, així com el seu
text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen, així
como el seu text refós:
2.1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
Modificar l’article 1è. per adaptar-ho al que preveu el TRLRHL i que passa a
tenir el següent redactat.
Article 1.- Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la
titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre
els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
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2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble
urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació,
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el
fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per
una concessió.
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals
en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini
públic marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i
gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a
tercers mitjançant contraprestació.
2.2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Primer.- Modificar la regla 3a) del punt tercer de l’apartat C) de l’article 4rt., per
adaptar-ho al Codi de comerç, i que queda redactat de la forma següent:
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt
de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de
l’article 42 del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al
conjunt d’entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació
amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les
situacions següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
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b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats
amb tercers.
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres
de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per
aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun
dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
Segon.- Afegir a l’article 4rt. els següents apartats:
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes
de l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en
aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors
per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota
tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre
de dies que resti tancat el local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes
de l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una
duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà
una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu
corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament
a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient
previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de
situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà
el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la
devolució de l’import reduït.
Tercer.- Modificar l’article 5è. que queda redactat de la forma següent:
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
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5 de març, els qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin
per quota municipal, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària
durant 3 anys, a comptar des de l'inici de l’activitat o, si s'escau, des de la fi de
l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest
període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts tres anys.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no
s'hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a
l'apartat B de l'article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en
el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que
s'inicia una nova activitat en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat
que ja s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització
de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària del període
impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que
incrementin en la meitat de treballadors, la mitjana de la plantilla de
treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi.
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del
període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i
l’anterior a aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es
multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent
en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es
dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és
d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que
ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
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c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i
s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió
inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la
liquidació del període impositiu corresponent.
3. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten
exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del
coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança.
Quart.- Modificar l’apartat segon de l’article 6è, que queda redactat de la forma
següent:
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a
comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan
competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini,
la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
Cinquè.- Modificar l’apartat 2n de l’article 9è, que queda redactat de la forma
següent:
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient
més baix i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any
següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal
corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.
2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Modificar l’article 5é. que passa a tenir el següent redactat:
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
a) S’estableix una bonificació del 50 per cent per als vehicles que tinguin una
antiguitat superior a 25 anys .
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si
aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si
de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar.
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b) S’estableix una bonificació del 95 per cent per als vehicles històrics a que
es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14
de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la
catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
c) S’estableix una bonificació del 75 %, de la quota de l’impost a favor dels
titulars de vehicles híbrids i elèctrics, que es considera que produeixen menor
impacte ambiental.
2.4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Primer.- Modificar el punt 6 de l’article 2n. que passa a tenir el següent redactat:
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a
les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels
terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014,
de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en
una branca d'activitat.
Segon.- Modificar el punt 2 de l’article 5è., que passa a tenir el següent redactat:
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com
a conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb
ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o
garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que
recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat
que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en
que concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució
hipotecària notarial o judicial.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de
poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el
compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el
contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos
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anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini
fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques
i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda
de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni
amb la parella de fet legalment inscrita.
Tercer.- Modificar el primer apartat de l’article 6è., que passa a tenir el següent
redactat:
1. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents i
adoptats fins a segon grau, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants, sempre i quan estiguin empadronats en el mateix municipi que el
causant, durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.
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.
Es modifica la lletra c) de l’article 6 que passa a tenir el següent redactat:
c) Bonificació del 50% de la quota per les obres de rehabilitació de façanes,
cobertes i rehabilitació integral o gran rehabilitació de les masies i cases rurals
catalogades dins del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no
urbanitzable de Cardona.
2.6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS GENERALS
Primer.- A l’article 4.2 , lletra a) apartat tercer, de la taxa per la utilització del
Casal Cultural Els Catòlics, introduir les següents modificacions:
Actes culturals, representacions teatrals i qualsevol tipus d’acte encara que no
sigui cultural pels quals es cobri entrada.
S’haurà d’abonar el 15 % del taquillatge obtingut.
En aquest percentatge s’inclouen els assajos i preparatius de l’acte o
representació.
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Els ingressos per aquest concepte es destinaran a la reparació i manteniment del
local.
Segon.- A l’article 4.2 , lletra h) apartat segon, de la taxa per la prestació dels
serveis d’ensenyaments especials en establiments públics, introduir les següents
modificacions:
-Activitats infantils “ Esplaia’t”
Període de Nadal i Setmana Santa
1 dia esporàdic
1 setmana

3,00 EUR
15,00 EUR

Període d’estiu
1 setmana
4 setmanes
7 setmanes

15,00 EUR
50,00 EUR
90,00 EUR

Resta de l’any
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
3 dies a la setmana
4 dies a la setmana
5 dies a la setmana
6 dies a la setmana
1 dia esporàdic

10,00 EUR/mes
18,00 EUR/mes
22,00 EUR/mes
25,00 EUR/mes
30,00 EUR/mes
32,00 EUR/mes
3,00 EUR

Quan aquesta activitat la realitzin varis germans gaudiran d’un 10% de
descompte
Les famílies nombroses hauran de pagar aquesta activitat fins el segon fill.
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
Modificar el text de l’ordenança per tal de fer les adaptacions derivades de la
promulgació de la llei del Parlament de Catalunya 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals
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de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
2.8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA
PER
LLICÈNCIES
O
LA
COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Modificar el text de l’ordenança per tal de fer les adaptacions derivades de la
promulgació de la llei del Parlament de Catalunya 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
2.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. REGULADORA DE LA TAXA
PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Primer.- Modificar l’article 6é. que passa a tenir el següent redactat:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa continguda en els apartats següents.
2. Per l’estacionament de vehicles de durada limitada de pagament mitjançant
tiquet, a la zona i horaris següents:
Lloc: Plaça de la Fira
Dies: De dilluns a dissabte:

De 9:00h a 13:00h
De 17:00h a 20:00h

Els diumenges, de 06:00 a 16:30, no es permès estacionar per celebració del
mercat setmanal.
Resten exclosos els diumenges a la tarda i els dies festius
Tarifa
Estacionament d'un vehicle per 15 minuts
Estacionament d’un vehicle per 30 minuts
Estacionament d’un vehicle per 45 minuts
Estacionament d’un vehicle per una hora
Estacionament d’un vehicle per una hora i mitja
Estacionament d’un vehicle per dues hores
Anul·lació de denúncia

Euro
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,75
6,00
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3. Per l’estacionament de vehicles de durada limitada a 2 hores gratuït mitjançant
rellotge cronòmetre o nota manual, a la zona i horaris següents:
Lloc: Plaça del Portalet
Dies: De dilluns a dissabte:
Diumenges

De 9:00h a 13,00h
De 17,00h a 20,00h
De 09:00h a 14:00h

Resten exclosos els diumenges a la tarda i els dies festius
Tarifa
Anul·lació de denúncia

6,00

Segon.- Modificar els articles 9 i 1, que passen a tenir el següent redactat:
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. La taxa per l’estacionament de vehicles de durada limitada de pagament,
s’haurà de fer efectiva en el moment de l’inici de dit estacionament. El pagament
s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets acreditatius del pagament
realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de
l’estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment
visible des de l’exterior.
Article 10. Infraccions i sancions
Constituirà infracció el següent:
- Que el tiquet, el rellotge cronòmetre o la nota manual no siguin visibles
des de l’exterior del vehicle
- Ultrapassar el temps autoritzat per aparcar.
Les persones usuàries del servei o, en defecte seu, els titulars del vehicles, seran
responsables de les infraccions en que puguin incórrer per inadequada
utilització del servei, llevat que el vehicle hagi estat objecte de robatori o
sostracció, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació de la
corresponent denúncia.
Les persones usuàries que sobrepassin el temps autoritzat en el tiquet, rellotge
cronòmetre o nota manual i hagin estat denunciades per tal motiu, podran
obtenir un tiquet especial d’anul·lació de denúncia en la màquina expenedora,
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dins de les 2 hores següents a la imposició de la denúncia, que serà dipositat
juntament amb aquella a la bústia habilitada a l’efecte.
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.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- 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 dóna la paraula a la Regidora d’Hisenda per tal que expliqui el
tristament corresponent a les Ordenances Fiscal per a l’exercici 2016.
La Sra. Aida Molner explica que la voluntat de l’Equip de Govern és no
incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans i ciutadanes de Cardona. S’han
congelat les taxes i impostos i per tant no s’aplica l’IPC.
-

En relació a l’Ordenança Fiscal núm. 1, d’Impost sobre Béns Immobles,
l’Ajuntament de Cardona a l’any 2014 es va acollir al sistema de coeficients
reductors per tot el municipi, donat que l’any de la ponència de valors
(2007) va ser un dels anys en els quals van pujar més els valors cadastrals.
Així ho va preveure la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual
s’adoptaven diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de les
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

En el cas de Cardona li va correspondre el coeficient del 0’73 que va ser
d’aplicació a partir de l’any 2014; i publicat a la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat. Es va establir que la baixada del valor cadastral es repercutiria en la base
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liquidable distribuint-la en tres anys, que són els que quedaven en el cas del
municipi de Cardona fins a l’aplicació dels valors cadastrals.
També a l’any 2014 va ser d’aplicació la ponència parcial sol·licitada dels sectors
de sòl urbanitzable no desenvolupat i del polígon industrial la Cort.
A efectes de quota d’IBI, cal recordar que els sòls urbanitzables no
desenvolupats es consideraran com a IBI rústic, en virtut de la sentència del
Tribunal Suprem (Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014) què
ha resolt la qualificació com a rústics a efectes cadastrals –i, conseqüentment,
de l' impost sobre béns immobles– dels immobles urbanitzables sense
instrument urbanístic de desenvolupament. Dit d'una altra manera, només es
poden qualificar com a urbans els immobles considerats en el Pla general com a
urbanitzables quan tinguin una ordenació delimitada i detallada, és a dir, quan
s'hagi aprovat definitivament un pla parcial. Aquesta important doctrina ha
estat fixada pel Tribunal Suprem en la seva sentència de 30 de maig de 2014,
dictada en un recurs de cassació en interès de llei. La disminució del valor
cadastral que derivarà de l'aplicació d'aquesta resolució suposarà una rebaixa
molt important en la quota de l'IBI per a aquells immobles que durant anys
havien pagat aquest tribut local partint de la seva qualificació cadastral com a
urbans. A més a més, tindrà incidència en altres impostos, com ara l' impost
sobre la renda de les persones físiques, l' impost de transmissions patrimonials
o l' impost sobre l' increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Aquesta modificació ha estat introduïda per la llei 13/2015 de 24 de juny en
relació al sòl urbanitzable sense planejament desenvolupat i la seva classificació
com a béns rústics.
A efectes de l’Ajuntament de Cardona, suposarà una disminució d’ingressos de
9.000 euros aproximadament anuals.
Cal recordar que el municipi de Cardona es troba inclòs en un procediment de
regularització cadastral els valors resultant del qual no seran d’aplicació fins al
2017. Per tant, no ens afectarà de cara a l’aprovació de les ordenances fiscals
previstes per a l’any 2016.
Per aquest any 2016 es proposa congelar el tipus d’IBI urbana i el tipus d’IBI
rústica. El tipus de gravamen serà el 0’73 per cent quan es tracti de béns urbans
i el 0’75 per cent quan es tracti de béns rústics.
-

En relació a l’Ordenança fiscal núm. 2 corresponent a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, els beneficis fiscals seran igual que l’any 2015.

Actualment i des de fa anys l’ordenança fiscal de l’IAE (aprovada per
l’Ajuntament de Cardona) ja preveu beneficis fiscals per incentivar la
contractació de personal i la nova activitat. L’article 5è preveu beneficis fiscals
en dos supòsits:
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1.- Aquells que iniciïn qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota
municipal, gaudiran d’un 50% de bonificació de la quota durant 3 anys, a
comptar des de l’ inici de l’activitat.
2.- Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària del període
impositiu corresponent, els subjectes passius que incrementin en la meitat de
treballadors, la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.
Hi ha bonificació POTESTATIVA prevista a l’article 14.5 de la Llei d’Hisendes
Locals, segons modificació operada per la Llei 16/2012 de 27 de desembre:
activitats econòmiques d’especial interès general, social, cultural si així es
declara per part del Ple de la corporació (bonificació fins al 95%).
-

En relació a l’Ordenança fiscal núm. 3 de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, enguany també es congela.

L’any 2013 es va reduir la quota dels turismes de 8 cavalls fiscals i fins a 16
cavalls (els més utilitzats) i els camions de menys de 1000 kgs de càrrega útil.
Es preveu eliminar la bonificació dels vehicles de més de 25 anys, que n’hi ha
140 i s’afegeix una bonificació per a vehicles que tinguin la consideració
d’històrics, que Cardona té 6 vehicles.
També es preveu incrementar la bonificació dels vehicle híbrids i elèctrics
Així que l’article 5è quedaria redactat de la següent manera:
a) S’estableix una bonificació del 50% als vehicles històrics a què es refereix
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la
catalogació com a tal per l’òrgan competent.
b) S’estableix una bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor dels
titulars dels vehicles híbrids i elèctrics, que es considera que produeixen
menor impacte ambiental.
-

En relació a l’Ordenança fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’Increment de Valor
de terrenys de naturalesa urbana

Es vol posar de manifest que l’any 2013 es va incrementar la bonificació de la
quota per causa de mort del 70 al 90% en habitatge habitual causant. Es
proposa deixar-la igual. A l’any 2014 es va introduir l’exempció en cas de dació
en pagament.(modificar el tipus de gravamen).
Per aquest any 2016 es proposa congelar-la.
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-

En quant a l’Ordenança Fiscal número 5 de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

Es preveuen les mateixes bonificacions que es van introduir l’any 2013:
-

Bonificació del 75% per aquelles obres de rehabilitació de façana i coberta
que es realitzin en l’àmbit del nucli antic de Cardona i la Coromina. (conjunt
històric).

-

Bonificació del 90% per aquelles obres que vagin destinades a l’obertura
d’una nova activitat dins del nucli antic. Per incentivar l’obertura de noves
activitats econòmiques.

Aquest any també es proposa no incrementar els mòduls amb l’IPC ni
incrementar el tipus com s’havia fet en anys anteriors.
-

En relació a l’Ordenança fiscal número 7 corresponent a Taxa prestació
serveis generals. No es modifica respecte a l’any anterior

La quota Curs Català: L’any 2013 es va incrementar a 60 euros perquè així
s’havia previst en el pla d’ajust. Aquest any queda igual. No es puja ni l’IPC.
El Servei d’Assistència Domiciliària i Espaia’t: queda igual que l’any passat. No
es puja l’IPC d’agost.
El Casal Multiesportiu: també és manté igual que l’any passat. 4 setmanes: 70
euros i 5 setmanes: 80 euros. I es continua amb la quota de 15 dies: 50 euros
També es preveu la bonificació del 10% quan hi hagi més d’un germà. No es puja
l’IPC.
Cursets natació i taxa piscina: Tampoc es modifica.
En quant a les tarifes Centre Cívic/ Sala polivalent/ Ramon Mosella, es modifica
només la següent tarifa:
Activitats d’interès públic realitzades per entitats de Cardona amb ànim de
lucre: 5 euros/hora.
Per últim la corresponent a la taxa pel Teatre Els Catòlics que passa a ser del 15
% en comptes del 25 %.
-

En quant a l’Ordenança Fiscal número 16 corresponent a la Taxa per a la
Gestió de Residus Domèstics i Comercials, l’any passat es van incloure la
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bonificació per famílies monoparentals i nombroses del 25%, sempre i quan
s’acredités aquesta condició i un límit d’ingressos fixats per l’IRSC.
(indicador de renda de suficiència de Catalunya)i per aquest any es deixa
igual.
També cal destacar que s’ha inclòs a l’ordenança corresponent el tema de
l’estacionament controlat mitjançant rellotge de límit horari, que hores d’ara
s’estan repartint entre la població de Cardona.
En resum, l’objectiu de l’Equip de Govern és que la pressió fiscal sigui assumible
pel veïnat de Cardona, però sense deixar de prestar serveis.
A continuació, l’Alcalde-President dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, portaveu del Grup municipal Socialista, pregunta quan entrarà en
vigor la qüestió del sol urbà no desenvolupat.
La Sra. Molner contesta que això entrarà en vigor el proper any.
El Sr. Casas diu que en general estan d’acord i que dóna la sensació que ha atès
les propostes del Grup municipal de CIU, però no han atès les propostes que va
fer el Grup Municipal Socialista. I creu que les ordenances han de tenir un tó
més social.
Analitzant ordenança per ordenança diu que malgrat que no s’augmenta el
coeficient de l’IBI, el rebut pujarà perquè ve incrementat per l’Estat en la seva
base.
Pel que fa als vehicles de tracció mecànica, diu que el seu Grup està en la línia
del Govern Municipal.
En referència a l’ICIO creu que s’haurien d’incentivar actuacions en el casc
antic.
En quant al cost del servei de recollida d’escombraries és deficitari, i tot i així el
rebut és un dels més alts de la Comarca i creu que aquest servei pot ser millorat.
Per últim, el Sr. Casas torna a destacar que troba a faltar bonificacions de caire
més social.
La Sra. Moner recorda que les propostes que feia el Grup Municipal del PSC era
baixar-ho tot i això no és realista si es vol seguir prestant serveis de qualitat. A
més, nega que puguin tots els rebuts de l’IBI.
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Pel que fa al servei de recollida d’escombraries, el que es recapta per aquest
concepte no cobreix el cost del servei, que és deficitari, per aquesta raó és
impossible baixar el preu del rebut.
La Sra. Molner vol recordar que totes aquestes qüestions estan avalades pels
informes tècnics els quals estan a disposició de tots els membres del Consistori i
l’Equip de Govern a l’hora de prendre decisions té en compte aquests informes.
El Sr. Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el seu grup entén que
és difícil rebaixar els impostos i les taxes, ja que una bona part dels ingressos
municipals venen de l’aplicació de les Ordenances. És veritat que no es pot tocar
tot, però si tenen algunes discrepàncies sobre el plantejament que fa l’Equip de
Govern:
En relació a la bonificació pels vehicles de més de 25 anys, creuen que s’ha
quedat curta.
En quant al tema de la reducció del percentatge a aplicar sobre el teatre Els
Catòlics, sí que estan d’acord.
Pel que fa a les qüestions urbanístiques a algun sector se’l penalitza i a d’altres
no tant.
Afirma que no els faran canviar d’opinió, perquè les seves propostes podien ser
perfectament ateses per l’Equip de Govern i no ha estat així. En definitiva, no
els hi acaba d’agradar la proposta feta per l’Equip de Govern.
La Sra. Molner, en primer lloc vol agrair les propostes fetes pel Grup Municipal
de CIU.
La proposta era clara, treure la bonificació del 50 % pels vehicles de més de 25
anys.
També vol ressaltar que la qüestió de la bonificació a les Masies és molt
important i mai s’havia dut a terme.
En definitiva creu que la proposta és possible i realista, per això l’han presentat
a la consideració del Ple.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 4 abstencions del Grup Municipal de CIU (3) i del
Grup Municipal Socialista (1).
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5.- MOCIONS.5.1.- Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la

Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització
del 9N.
El secretari que subscriu, llegeix la moció, següent:
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries,
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i
han estat citats a declarar el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el
president Mas el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament
del president Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver
complert amb el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM,
conjuntament amb l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea
Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la
celebració de la consulta del 9N.
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre
els actes de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense
pal·liatius a la independència judicial".
Per tot això, els Grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i de
Convergència i Unió, proposen al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas,
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver
posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de
novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants
electes per impulsar processos democràtics.
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés
polític que es viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com
l'escocès, en què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat
espanyol ha respost únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de
consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per
l’intent de coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les
afirmacions inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible
per al bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les
concentracions dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de
manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del
Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ferlo públic a través dels mitjans de comunicació.”

Intervencions:
L’Alcalde explica la moció en el sentit de que l’únic que van fer va ser posar unes
urnes al carrer perquè la gent pogués expressar el seu vot, i és per aquest fet que
han estat imputats.
L’Equip de Govern es posiciona a favor de la democràcia i de les institucions del
País.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé i diu que només
llegirà un escrit, el qual es transcriu a continuació:
“El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta
Joana Ortega a la Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del
9 de Novembre, volem manifestar:
A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la
falta de negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el
qual ens han posat els partits que han estat governant els darrers anys a
Catalunya i Madrid, partits que no han estat capaços d’obrir un procés de
diàleg en un tema tan cabdal com és el futur encaix de Catalunya dins
d’Espanya.
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions
rocambolesques que ja varem denunciar en el seu moment, com és ara la
judicialització d’una situació política o l’ús d’eines inadequades de participació
ciutadana.
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del President Mas d’utilitzar, per
preguntar sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la
qual vam donar suport, i que considerem una eina d’aprofundiment
democràtic, però que no permetia fer la consulta del 9 de novembre. També
vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error judicialitzant un
tema que no tenia ni tindrà una solució jurídic. Son dos errors que no faciliten
el necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquest moments i
sempre la vida política a Catalunya i a Espanya.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que
regeix en el nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder
judicial faci la seva feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament,
expressem el nostre respecte a les decisions judicials, com sempre hem fet i com
sempre continuarem fent.
Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver
resolt en l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg.
Per aquests motius:
1.- Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de
la política.
2.- Afirmar la necessitar de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat
en el funcionament de les institucions.
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3.- Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
4.- Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la
Generalitat no hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres
del Govern de Catalunya o cap altre funcionari públic.
5.- Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar
una solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.”

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de CIU (3) i 1 abstenció del
Grup Municipal Socialista (1).
5.2.- Moció de Suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la mediterrània.
El secretari que subscriu, llegeix la moció, següent:
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers
dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada
per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels
ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport
a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant
des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
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− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article
14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudirne, a qualsevol país.
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol,
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que
aquest estatut preveu.
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans
per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.
− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els
drets humans i el desenvolupament.
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per
a què donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, els Grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de
Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya, proposen al Ple
de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern espanyol a:
•

•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè
es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
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•

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
-

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament.

-

Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.

-

Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.

-

Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.

Tercer.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi
per acollir les persones sol·licitants.
Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la
realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals
desenvolupament amb vocació transformadora.

de

cooperació

al

Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes
són:
- Assistència en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l’acollida
- Acollida a Catalunya
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Desè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat
espanyol.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que és voluntat de l’Equip de Govern de donar suport a
l’acollida de refugiats. Un poble sensible ho ha de demostrar. S’oferirà el que es
pugui oferir sense perdre el nord, i dins les possibilitats de Cardona.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista es mostra d’acord amb
l’iniciativa, però diu que si es fa que es faci bé.
El Sr. Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que està d’acord amb la
iniciativa.

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

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.6.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’encàrrec de gestió a favor del Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atès que en data 31 de desembre de 2015, finalitza el contracte de gestió
indirecta de la deixalleria municipal que ha executat, com entitat adjudicatària,
l’empesa Containers del Berguedà, SL.
Atès que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, és l’entitat
administrativa supramunicipal que realitza aquest servei a la comarca del
Bages, amb uns 33 municipis adherits, 15 deixalleries fixes i 3 deixalleries
mòbils.
Atès que la gestió del servei de deixalleria pel Consorci del Bages per a la Gestió
de Residus incorporarà millores en diferents àmbits, com per exemple la
videovigilància, un software propi de gestió, un funcionament en xarxa i el
control tècnic de les instal·lacions.
Atès que amb dita encomanda de gestió s’aconseguirà, a mes, un estalvi
econòmic important degut a l’especialització del servei i a les economies d’escala
generades.
Atès el que indica l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
respecte de l’encomanda de gestió.
L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de
la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consorci del Bages per a la
Gestió de Residus, a partir del dia 1 de gener de 2016.
Segon.- Comprometre’s a realitzar les actuacions necessàries i a donar les
autoritzacions corresponents, per tal que el Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus pugui a dur a terme el servei encarregat.
Tercer.- Facultar a la Junta de Govern Local per la plena execució del present
acord i per a portar a terme quantes gestions i procediments siguin necessaris
per aconseguir la finalitat especificada.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus, per la seva tramitació.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que els residus es poden gestionar de diferents maneres. Ara
s’està negociant l’entrada de Cardona al Consorci, i també se’ls i vol encomanar
la gestió de la deixalleria.
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La gestió unificada del servei és més econòmica i pot suposar un estalvi d’uns
10.000 €.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que li recordarà
aquesta qüestió l’any vinent quan tornin a parlar d’Ordenances.
El Sr. Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU demana que es respecti la
prestació del servei i el personal adscrit al mateix.
Afirma el Sr. Alcalde, que el servei serà de millor qualitat, a un preu més baix, i
també es podran aprofitar d’altres avantatges pel fet de pertànyer al consorci. És
evident, que com a mínim es respectarà l’actual prestació del servei.

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

6.2.- MOCIÓ SOBRE EL MANIFEST RELATIU A LA VIOLÈNCIA DE
GENERE.El secretari que subscriu, llegeix la moció, següent:
“El 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de
novembre com el DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. La violència contra les dones i les nenes
constitueix un problema de proporcions pandèmiques. Almenys una de cada
tres dones al món ha patit maltractaments, ha estat forçada a mantenir
relacions sexuals o ha sofert algun tipus d’abús al llarg de la seva vida.
Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes Mirabal,
activistes polítiques de la República Dominicana i significa, també, el
reconeixement i recordatori que els drets de les dones són drets humans. Per
això, s’insta als governs, organitzacions internacionals i ONG a que aquest dia
realitzin activitats amb la finalitat de promoure la consciència col·lectiva envers
el problema. Aquesta diada constitueix, a més, el punt de partida dels setze dies
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d’Activisme contra la Violència envers les Dones, que es prolonguen fins el 10 de
desembre, Dia dels Drets Humans.
És en aquest context en el que les institucions públiques de Catalunya, el govern
de la Generalitat, les Diputacions i els ajuntaments renovem el nostre
compromís per una vida lliure de violència envers les dones i les nenes i
expressem el nostre condol per la mort de les víctimes de la violència masclista a
Catalunya al llarg d’aquest any 2015.
Per tot això, els Grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de
Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya, proposen al Ple
de la Corporació, l'adopció dels següents ACORDS:
“Primer.- Aprovar el manifest següent:
“Volem, un cop més, expressar públicament que continuarem esmerçant
tots els esforços i recursos necessaris per aconseguir, amb la complicitat
de tota la societat catalana, avançar per a la total eliminació de la
violència contra les dones.
Si bé és cert que avui a Catalunya gaudim de noves eines i comptem amb
més instruments per fer front a aquesta problemàtica, sabem que
continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips
que contribueixen a fer possible, encara, la violència masclista, i que,
malgrat els esforços institucionals, d’organitzacions –especialment les de
dones i feministes i altres moviments socials- i de moltes persones a títol
individual, aquestes conductes estan massa generalitzades, són
sistemàtiques i es generen i reforcen mútuament.
Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà
minvar, en profunditat, les opressions i discriminacions contra les dones.
Però també coneixem que això només pot tenir lloc si els individus
reconeixen la incidència de la cultura de la violència en els seus hàbits i
són capaços de canviar-la. I aquesta és la Revolució Cultural necessària
que, més enllà de l’aplicació de les lleis i de determinades polítiques,
s’haurà de produir en l’àmbit de les relacions socials i personals.
En aquestes últimes dècades, i gràcies a les transformacions culturals i
socials empreses pels feminismes, cada cop són més els homes que es
neguen a confondre masculinitat amb dominació i opressió envers l’altre
sexe, amb l’horitzó de compartir el nou protagonisme de les dones en
moltes dimensions de la vida social, política, econòmica i cultural.
Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els
homes afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en
el social, doncs, d’una banda, han de trobar un equilibri i una
recomposició interna front als esquemes patriarcals rígids i dualistes,
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avui en vies de dissolució. De l’altra, han d’aprendre a reinventar les
formes de relació amb l’altre sexe i demostrar, com ja ho estan fent molts,
que disposen dels recursos necessaris per defugir les relacions fundades
en la dependència i el control i transformar-les en vincles que preservin el
respecte, l’autonomia i la llibertat.
Perquè tenim el convenciment que la llibertat femenina i la llibertat
masculina són una riquesa que obre un món nou. Un món nou que
podem crear cada dona i també, sí, cada home en les nostres vides, amb
les nostres relacions.
Per això avui, les institucions públiques de Catalunya, el govern de la
Generalitat, les Diputacions i els ajuntaments, tot renovant el nostre
compromís, volem incidir en la necessària implicació individual de totes
les persones de la nostra societat en l’eradicació de la violència masclista
i, conjuntament, construir ponts per a que les properes generacions vagin
perdent els referents d’una cultura destructiva front una altra que
promogui noves formes de relació entre les dones i els homes, basades,
fonamentalment, en el respecte a la vida, als drets humans.”
Segon.- Fer extensiva al Govern de l’Estat Espanyol i al Govern de la
Generalitat de Catalunya la present moció.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde Sr. Aida Molner per tal que
expliqui la moció.
La Sra. Aida Molner recorda que el proper dia 25 de novembre és el dia
internacional contra la violència de gènere. Aquesta plaga que acaba amb la vida
de moltes persones cal eradicar-la del tot i per sempre.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
El Sr. Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dóna suport a la moció,
dient que cal lluitar contra aquesta plaga.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que en una societat
avançada com la nostra, ja no s’hauria de parlar d’aquest tema, però
desgraciadament continuen passant aquests fets lamentables. No hi ha dubte
que el Grup Municipal de CIU, dóna tot el seu suport a la Moció.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
Regidors presents que formen la Corporació.

7.- 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, manifesta
que per la Fira de la Llenega va faltar previsió d’aparcament.

La Sra. Maite Barrera, regidora delegada de Governació i Mobilitat contesta que
l’assistència de persones a la Fira va ser molt gran i tot i que no estava previst
que hi hagués tanta assistència de públic, la qüestió de l’aparcament es va
resoldre prou bé. Es va obrir el camp de futbol, evitant així cap incidència digna
de ser remarcada. Tot i això estan treballant de cara al futur, por poder pal·liar
encara més el possible problema.
El Sr. Casas diu que els han arribat queixes de gent amb mobilitat reduïda, que
va tenir problemes per accedir a la Fira.
La Sra. Barrera contesta que aquella gent amb mobilitat reduïda, podia ser
apropada a la Fira sense cap impediment.
El Sr. Casa diu que tot i el que ha dit la Regidora, el problema no està ven resolt.
L’alcalde diu que qualsevol proposta que es pugui fer arribar a l’Equip de
Govern, serà ben rebuda i degudament estudiada.
-

2) El Sr. Casas diu que han rebut queixes a nivell circulatori a la zona del
Rastrillo, i creu que seria millor posar pilones per evitar el perill que
representen els vehicles.

-

3) A l’Avgda. De la Pietat i cruïlla amb l’escorxador el mirall enfoca avall,
això fa que no es vegi correctament el transit que puja Pietat amunt.
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-

4) A l’antiga entrada de la Coromina hi ha molt desnivell, els cotxes al
passar toquen a terra, amb el conseqüent perill i deteriorament que
suposa pels vehicles.

-

5) A més diu que es necessària una neteja dels embornals, ja que estan
molt bruts.

Dit tot això, demana que es doni solució a totes les qüestions que ha plantejat.
La Sra. Barrera diu que la qüestió del mirall és un tema de visibilitat, per la
dreta hi ha més visibilitat que per l’esquerra. Estudiaran la forma de millora
aquest tema.
L’alcalde creu que caldria fer un estudi per a una reestructuració global de la
zona de l’Avgda. Del Rastrillo, i que és el que ara s’està fent. Actualment, la
feina de la Policia Local és que no s’aparqui.
En quant, al tema dels embornals, es netejaran.
-

6) El Sr. Casas demana si els valors cadastrals s’actualitzaran en funció
del nou POUM.

L’Alcalde reconeix que no coneix amb exactitud el tema.
-

7) El Sr. Casas, pregunta si s’ha fet alguna cosa sobre el control de la
proliferació de gats.

La Sra. M. Elena Xixons contesta que s’ha fet una reunió amb el veterinari i amb
particulars, per valorar el problema. Fruit d’aquestes reunions s’ha redactat un
conveni que té per objectiu reduir la població de gats. El gran problema però, és
que hi ha gent que dóna de menjar als gats, i sobre això, també s’ha d’actuar.
-

8) El Sr. Casas pregunta com està el tema de la Fundació Cardona
Històrica.

L’alcalde contesta que el Protectorat ha acceptat la proposta feta per
l’ajuntament, a partir d’aquí s’haurà de modificar el Patronat.
-

9) El Sr. Cases convida al Sr. Alcalde a la presentació dels equips de
futbol de la Vila i recorda que el Sr. Alcalde es va comprometre a tenir el
camp nou, en un any i com que això no ha estat així, demana que el Sr.
Alcalde tingui la valentia d’agafar el micro i davant de tothom expliqui
que ha passat.
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L’alcalde li recorda que el compromís de l’Equip de Govern era iniciar les obres
en el termini de tres mesos i s’ha fet. El procés administratiu d’adjudicació de
l’obra està molt avançat, la setmana vinent s’obre el tercer sobre que conté
l’oferta econòmica. També s’està acabant de tancar el finançament de l’obra
amb la Fundació SHE, amb la signatura del corresponent conveni. Per altra
banda, també ha sorgit l’inconvenient de les restes arqueològiques trobades.
Per això, demana disculpes per no haver pogut anar més ràpid, però la voluntat
de l’equip de govern és accelerar el tema al màxim possible. I afirma que no té
cap problema en baixar al camp i agafar el micro per donar la cara davant de
tothom i poder explicar l’estat de la qüestió.
Pel Grup Municipal de Convergència i Unió:
-

1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU, posa de
manifest la qüestió relacionada amb la Fundació Cardona Històrica que
venen les entrades i quan les compres et donen un full on s’especifiquen
les activitats que es poden dur a terme a Cardona, en el mateix full es pot
veure una adreça d’una empresa privada, i demana que si això vol dir que
aquesta empresa actua en règim de monopoli, ho també poden actuar
d’altes entitats?. I a més, demana en quines condicions ho fan?.

L’alcalde, entén que és un conveni signat per la Fundació, però demanarà més
informació. És conscient que la Fundació ha signat diferents acords de
col·laboració amb diferent empreses. Creu que en un Patronat de la Fundació es
pot parlar d’aquesta tema.
El Sr. Serra diu que la pregunta és si tothom ho pot fer o bé, és una qüestió
tancada.
L’alcalde contesta que demanarà informació d’aquesta qüestió a la fundació, per
poder esclarir el tema.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-dues hores cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com
a Secretari-Interventor, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.

