ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 27 DE DESEMBRE DE 2016

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia
27 de desembre de 2016, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR.
FERRAN ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a
continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusa la seva absència, la regidora
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL

Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació, Sr.
Oscar Campos Planes.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- ALCALDIA.1.1.1.- Dictamen relatiu a l’aprovació del Pressupost Municipal i de
la Plantilla de Personal per a l’exercici 2017.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Primer.- Atès l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, que assenyala que les entitats locals elaboraran i
aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els

pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les
societats municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes
autònoms ni societats municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació
és el de la pròpia entitat).
Segon.- Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, estableix que els ens locals elaboraran i aprovaran anualment un
pressupost general en el que s’integraran, el pressupost de la pròpia entitat,
els dels organismes autònoms dependents de la mateixa, i els estats de
previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital
social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen el
contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els
estats de despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que
contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a l’organització pròpia de cada entitat, així com també com a
annexos al mateix, els programes anuals d’actuació, inversions i l’estat de
previsió i moviments del deute, així com el procediment d’elaboració i
aprovació de dit Pressupost.
Tercer.- En aplicació de la normativa anterior, així com també al contingut
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer
del Títol VI de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula la estructura dels
pressupostos de les entitats locals i de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre pel que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal per a l’exercici
econòmic 2017.
Quart.- Atès el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Cinquè.- Atès l’article 90.1 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local, el 126 de Reial Decret Legislatiu 781/86, text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; l’article 283 del Decret Legislatiu
2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i
l’article 26 del Decret 214/90, de 30 de juliol de 1990, pel que s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, els quals exigeixen
que anualment i mitjançant el pressupost s’aprovi la plantilla del personal
municipal.
Sisè.- Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor municipal.
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de
Cardona per a l’exercici econòmic del 2017, el qual es presenta anivellat,
amb un import total, tant en despeses com en ingressos de 6.750.638,12
Euros, així com les seves Bases d’execució i altra documentació obrant a
l’expedient, d’acord amb el resum per capítols següent:

ESTAT DE DESPESES
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.
2.
3.
4.
5.

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingències

1.988.882,68
1.678.539,17
37.000,00
341.878,52
3.000,00

€
€
€
€
€

B ) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Capítol 9. Passius financers
TOTAL DESPESES

2.087.539,65 €
175.950,82 €
437.847,28 €
6.750.638,12 €

ESTAT D’INGRESSOS
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.
2.
3.
4.
5.

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Subvencions corrents
Ingressos patrimonials

2.130.500,00
22.000,00
939.423,08
1.478.199,30
149.946,32

€
€
€
€
€

B ) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 7. Transferències de capital
Capítol 9. Passius financers
TOTAL INGRESSOS

1.801.128,28 €
229.441,14 €
6.750.638,12 €

Segon.- Que el pressupost de referència, junt amb les seves Bases
d’execució, s’exposi al públic durant el termini de quinze dies hàbils, en el
transcurs dels quals els interessats podran examinar la documentació
esmentada i presentar reclamacions davant del Ple, d’acord amb allò que
disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 20 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació durant
l’esmentat termini d’exposició públic, es considerarà definitivament aprovat
el Pressupost i les Bases d’execució, de forma automàtica, sense necessitat
d’adoptar cap nou acord exprés, de conformitat amb allò que disposen els
esmentats articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 20 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Quart.- Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà el
resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Aprovar la Plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any
2017 que es detalla a continuació:
GrupSubgrup

Places
Ocupades

Vacants

Total

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació estatal
Subescala Secretaria-Intervenció
Secretari/ària-Interventor/a
Escala d'administració general

A1

1

1

Subescala tècnica

A1

1

1

Subescala administrativa

C1

6

6

Arquitecte/a

A1

1

1

Enginyer/a

A1

Tècnic/a arqueòleg

A1

1

Tècnic/a arxiver/a

A1

1

Tècnic/a d'intervenció i serveis econòmics

A2

1

1

Tècnic/a mig aparellador/a

A2

1

1

C2

1

1

Escala d'administració especial
Subescala tècnica
1

1
1
1

Subescala de serveis especials
Classe comeses especials
Auxiliar de biblioteca
Classe policia local
Sergent

C1

1

Caporal

C1

1

Agent

C1

5

1
1
3

8

1

1

PERSONAL LABORAL
Tècnic/a mig aparellador/a

A2

Treballador/a social

A2

1

1

Educador/a social

A2

1

1

Tècnic/a de promoció econòmica

A2

1

1

Tècnic/a d'esports

A2

1

1

Professor/a escola d'adults

A2

1

1

Tècnic/a de comunicació i participació

A2

1

1

Tècnic/a mig d'habitatge

A2

1

1

Auxiliar administratiu

C1

3

3

Treballador/a familiar

C2

1

1

2

Auxiliar de la llar

C2

1

1

2

Monitor de la ludoteca

C2

1

1

Personal d'oficis
Oficial cap de brigada

C2

1

1

Oficial 1a de serveis varis (brigada)

C2

3

4

7

Operari de brigada

E(AP)

2

1

3

Peó-Conserge d'instal·lacions municipals

E(AP)

1

Conserge d'edificis i instal·lacions municipals

E(AP)

1

1
1

2

Sisè.- Publicar íntegrament la Plantilla, al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies
següents a la seva aprovació.
Setè.- Trametre còpies del Pressupost i de la Plantilla de personal a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que aquest ha estat un pressupost molt
parlat i consensuat amb els diferents grups polítics municipals.
Aquest pressupost be marcat per l’impuls que es vol donar als eixos
principals de la legislatura com són:
-

Creació d’ocupació
Impuls a l’habitatge
Foment del turisme
Desenvolupament de Cardona com a vila saludable
Les partides que augmenten son les següents:
o Inversions
o Promoció Econòmica
o Habitatge

El pressupost d’ingressos és de 6.750.638,12 €, equilibrat amb el de
despeses que es de 6.750.638,12 €.
S’intentarà fomentar el lloguer d’habitatges, per això es fan diferents
accions com la signatura d’un conveni amb l’Agencia Catalana d’ Habitatge,
es contractarà un tècnic per finalitzar els cens d’habitatges i es
desenvoluparà i s’impulsarà els allotjaments col·lectius protegits.
La incidència en la via pública també té la seva atenció dins el pressupost
per l’exercici 2017.
Des del 2011, s’ha anat disminuint el Capítol I de personal tot i això,
aquesta partida continua tenint un pes molt important dins el pressupost.
Destaca un estalvi del personal per jubilació del funcionari que fins ara feia
les tasques de Secretari del Jutjat de Pau. En quant al personal tècnic
també ha disminuït degut a una jubilació, així com, la persona que havia
assignada a la biblioteca municipal que també s’ha jubilat.
Es convocarà una plaça de tècnic/a de comunicació, també de tècnic/a
d’intervenció i com ja s’ha dit es contractarà un nou tècnic/a que s’ocuparà
de l’habitatge. Sortirà a concurs una plaça d’arquitecte tècnic/a i de tècnic/a
d’esports.

S’ha pressupostat el retorn de la resta de paga doble que va treure el
Govern Central i també han fet una previsió d’un possible augment de sous
de un 1%. I se seguiran fent ajustos en el camp del personal.
En un altre ordre de coses, l’alcalde continua dient que s’augmenta una
mica la partida de la recollida de residus sòlids urbans.
S’ha reduït el deute a proveïdors, ara l’Ajuntament de Cardona paga a 30
dies. El deute bancari està al 64% i se segueix reduint, hi ha una sèrie de
recursos que es destinen a amortitzar deute bancari.
Dins de les possibilitats reals de l’Ajuntament, el pressupost d’inversions és
ambiciós. Es pretenen fer inversions en noves infraestructures, hi destaca el
desenvolupament del Polígon Industrial La Cort.
Pel que fa a via pública es posarà el focus en els camins rurals, places i
carrers del poble. Existeix el compromís d’executar quatre actuacions:
Arranjament del C/ Convent, de la Torre Groga, escales i accessos del C/
Escasany i arribar a signar un conveni amb el propietari del solar que es
troba darrera del Portal de Graells, per poder-lo arranjar. També es pretén
arranjar l’entorn de l’Escola Joan de Palà de la Coromina.
Hi ha una inversió molt important al “Cine Moderno”, que és la seva
rehabilitació com a centre de convencions, que cal tenir en compte que és
una inversió 100% finançada.
A més, s’adaptarà l’espai coworking per ajustar-ho a normativa. Es
finalitzarà la climatització de l’Ajuntament. I, també s’adquirirà mobiliari
pels allotjaments protegits del nucli històric.
Vol destacar el consens amb els grups polítics municipals, fruit d’això s’han
adquirit diferents compromisos.
Es posarà una caldera de biomassa a l’Escola Mare de Déu del Patrocini.
També es farà un estudi per veure quin és el millor sistema de recollida de
residus sòlids urbans per Cardona.
En definitiva creu que és un pressupost realista i ambiciós pel que fa a
inversions.

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

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, pregunta perquè
s’aprova de forma conjunta les bases d’execució, el pressupost i la plantilla
pressupostària, creu recordar que abans s’havia aprovat per separat.

Contesta el Secretari que subscriu, que així és com ho preveu la normativa i

l’acord s’ajusta ha aquesta.

El Sr. Casas diu que el Pla Social té un increment, però tal i com estan les
coses pensa que s’haurien de destinar més recursos.
Està d’acord que l’oficina d’habitatge pot ser una eina important, l’objectiu
hauria de ser captar més habitants per Cardona.
Agraeix a l’Equip de Govern que hagin pogut parlar i mig pactar algunes
inversions. A part d’això, troba a faltar partides pel manteniment del “Cine
Modern”.
Tampoc veu clar on aniran imputats els ingressos obtinguts per l’aplicació de
l’Ordenança de Clavegueram.
Pensa que la segona fase del “Cine Modern”, Cardona integral i la rotonda
de la zona esportiva, son tres intervencions que obligaran a que
l’Ajuntament s’hagi d’endeutar.
El Grup Municipal del PSC està obert a planificar conjuntament amb l’ Equip
de Govern, però hi veuen poc marge de maniobra. No obstant això, agraeix
que els hagin deixat participar i creu que és bó que es treballi en aquesta
línia.

El Sr. Alcalde li alegra el fet que les principals prioritats siguin coincidents.
Està d’acord en que es podria impulsar més el Pla Social, però recorda que
es destinen més de 200.000€. Disposen d’un bon equip tècnic – humà que
rendibilitza al màxim els recursos.
Pensa que el C/ Convent és una cosa que s’ha de fer.
També, fan autocrítica de la qüestió dels habitatges protegits, aquest tema
s’ha dilatat molt en el temps.

L’Alcalde diu que pel que fa a la rotonda, espera que es produeixi una baixa
a la licitació important, doncs la baixa que es pugui produir farà que els
recursos que hagi d’aportar l’Ajuntament siguin menors.
També espera que el Pla Director de les Colònies dels Arquers sigui el
màxim de consensuat.
Es preveuen uns ingressos de 40.000 € en concepte d’aplicació de la Taxa
del Clavegueram, que es destinarà a la inversió prevista per aquest
concepte.
En referència al manteniment del “Cine Modern”, aquest l’haurà d’assumir la
Fundació.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de PDECAT, diu que amb
aquests pressupostos hi poden coincidir amb moltes coses. Però creu que
davant una baixada de població, si es volen mantenir els serveis, els
impostos s’hauran de pujar i això pot ser un problema.
Agraeix a l’Equip de Govern que s’hagi parlat i en alguns casos pactat
algunes inversions, creu que és important que pugui manifestar la seva
opinió.

El Sr. Alcalde diu que sobre el tema de la població de Cardona, el Sr. Serra
té raó, ja es veurà com evoluciona el Padró.
La intenció de l’Equip de Govern és baixar l’IBI, ara s’està a la franja
mitjana, però hi ha encara molta feina per fer.
Tenen la voluntat de seguir pactant els pressupostos de futur amb els Grups
Polítics de l’oposició.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7) i 3 abstencions del Grup Municipal de PDECAT
(2) i del Grup Municipal del PSC (1)

1.1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la relació de llocs de treball
(RLT) per a l’exercici 2017.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“1.- Atès que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a
la reforma de la funció pública estableix que les corporacions locals
formaran la Relació de Llocs de Treball existents en la seva organització.
2.- Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
3.- Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 30 de juny de
2016, es va emetre en la mateixa data Informe de Secretaria referent al
procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment
d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
4.- Atès que el projecte de Relació de Llocs de Treball es va comunicar als

representants dels funcionaris i del personal laboral, i s’ha dut a terme la
corresponent negociació amb els òrgans de representació del personal
funcionari i laboral.
5.- Atès que en l’informe d’Intervenció de data 21 de desembre de 2016
s’acredita que en el Pressupost municipal per l’exercici 2017 existeix
consignació suficient i adequada per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven de la Relació de Llocs de Treball i realitzada la tramitació
legalment establerta.
6.- Atès que d’acord amb l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local i 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al
Ple l’aprovació de la Relació del Llocs de Treball.

L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardona
per l’exercici 2017 que s’adjunta al present acord i que comprèn el llocs de
treballs reservats a personal funcionari, laboral i eventual de la corporació,
així com la seva documentació annexa.
Segon.- Publicar íntegrament la Relació de Llocs de Treball en el tauler
d’anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Notificar dita aprovació als representants dels treballadors i als
interessats.
Quart.- Trametre còpia de la Relació de Llocs de Treball a l'Administració
de l'Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de 30 dies des de la seva aprovació.”

Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que és el primer cop que s’aprova una
relació de llocs de treball a l’Ajuntament de Cardona. Es regulen aspectes
que no es recollien en el catàleg de llocs de treball, com són funcions i
tasques concretes de cada lloc de treball. Cal dir que aquest document
respon a una exigència legal i que ha estat negociat amb els representants
dels treballadors.

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

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, pensa que
aquesta era i és una eina que ja estava creada i demana que es mantingui
actualitzada. Si els treballadors no hi veuen objeccions, ell tampoc.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de PDECAT, no hi veu cap
inconvenient en aprovar aquest punt.

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

1.1.3.- Dictamen relatiu a l’aprovació
Subvencions de l’Ajuntament de Cardona.

de

l’Ordenança

de

El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona, a la vista del marc legal derivat de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del Real Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General
de Subvencions, considera necessari aprovar una ordenança que reguli la
seva activitat subvencionadora, establint les regles oportunes, amb la
finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant
simultàniament el control i la transparència que el caràcter de publiques
confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2016, de data 7 de març de 2016, es va
resoldre constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de
l’Avantprojecte de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Cardona,
en compliment de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS).
Aquesta Comissió, en reunió de data 13 de desembre de 2016, va emetre
informe favorable sobre l’avantprojecte d’ordenança de subvencions, i va
donar per acabada la seva actuació, tot això a l’empara de l’article 62 del
ROAS.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions
Locals en l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les

Ordenances locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i
establint un període d’informació pública i audiència als interessats per un
termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments,
i en mateix sentit es pronuncia l’article 178 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 i el 63 del ROAS.

En virtut de tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la
comissió informativa corresponent, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament
de Cardona, segons el redactat que s’adjunta a aquest dictamen com a
Annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la
formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies
hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini
d’informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació,
l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.
Quart.- Indicar que, l’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició
Derogatòria Única, l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions
de l’Ajuntament de Cardona, deixarà sense efecte totes les disposicions
d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta nova Ordenança.”

Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que aquest és un instrument bàsic de
funcionament segons la normativa. És una exigència de control per
l’atorgament de subvencions extensible a totes les administracions. Te
l’objectiu de justificar que tots els diners públics que es destinen a
subvencions van a entitats que fan coses d’utilitat pública. Es podrà optar a
les subvencions per concurrència competitiva i també a través de signar
convenis amb entitats sense finalitat de lucre com ara Creu Roja, Càritas,
etc.
L’Alcalde pren el compromís de reunir-se amb els grups polítics de l’oposició
per fixar els criteris.

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

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que aquí té
poc a dir, aquesta és una exigència legal. L’únic és que es faci saber a totes
les entitats que puguin accedir a una subvenció que ara els criteris son
diferents.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de PDECAT, demana que no
quedi cap entitat fora de les subvencions, i que això s’haurà de treballar.

El Sr. Alcalde diu que l’Equip de Govern té el compromís d’ajudar a totes les
entitats. Ja van enviar una carta a les entitats perquè aquelles que no
estiguin legalitzades es legalitzin. La voluntat i el compromís és ajudar al
màxim a les entitats.

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

1.1.4.- Dictamen relatiu a traslladar el Ple Ordinari del dia 5 de
gener de 2017.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 23 de juny de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar el règim de
sessions del Ple de la Corporació, estipulant que les sessions ordinàries
tindran lloc el primer dijous de cada dos mesos, a les 20,00 hores.
Atès que el proper Ple Ordinari, d’acord amb el Cartipàs Municipal aprovat,
pertoca celebrar-lo el dijous, dia 5 de gener de 2017, coincidint amb la
cavalcada dels Reis; circumstància, que aconsella traslladar la celebració del
Ple.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:
Traslladar el Ple Ordinari del dia 5 de gener de 2017, al dijous, dia 26 de
gener de 2017.”

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 10 membres presents dels 11 que composen la Corporació.

1.1.5.- Dictamen relatiu a l’aprovació de l’afectació de les
infraestructures del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, l’Oficina de
Turisme i el Cine Moderno de Cardona, així com la subrogació de la
cessió del Centre Cardona Medieval, a favor de 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.
Per acord del Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2015 es va
aprovar la pròrroga forçosa d’aquesta concessió per un període màxim d’un
any, que venç el 31 de desembre de 2016.
Atès que l’Ajuntament de Cardona va crear la Fundació Cardona Històrica,
fundació privada, d'acord amb l'escriptura de constitució amb número de
protocol 629 de data 31 de març de 2015 atorgada davant del notari Carlos
Sancho Cerdà. I que aquesta Fundació té com a finalitat fundacional,
d’acord amb l’article 5 dels seus estatuts: l'estudi, la difusió del
coneixement, la valorització social, la conservació, la rehabilitació i la gestió
del patrimoni cultural, turístic i monumental, artístic, natural i paisatgístic
de Cardona. En especial, l’objecte es centra en la gestió i promoció turística
de tot tipus de patrimoni monumental que se li encarregui, així com la
gestió del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a la Vall Salina, inclosa dins
del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya.
Atesa la necessitat que la Fundació Cardona Històrica pugui disposar dels
immobles necessaris per tal de portar a terme la seva finalitat fundacional.
Atès l’informe jurídic del Secretari-Interventor que consta a l’expedient on
es posa de manifest que la Fundació Cardona Històrica, tot i el seu caràcter
privat, és una fundació pública constituïda per l’Ajuntament de Cardona per
tal de poder gestionar el patrimoni de Cardona i els serveis turístics i que

requereix béns de domini públic per al compliment de les seves finalitats
fundacionals.
I que l’Ajuntament de Cardona, com a ens local matriu, pot adscriure béns
de domini públic de la seva propietat a la Fundació Cardona Històrica, en el
benentès que aquests conserven la seva qualificació jurídica originària, i la
Fundació només tindrà facultats d’utilització, administració, explotació i
conservació dels béns de domini públic que li siguin adscrits.
Atès que la Fundació Cardona Històrica gestiona els serveis turístics a
Cardona i, explícitament, els serveis que es presten al Parc Cultural de la
Muntanya de Sal i al Centre Cardona Medieval, així com el servei
d’informació turística que es presta a l’Oficina de turisme i que es considera
adient, per criteris d’eficiència i eficàcia, que també gestioni el futur Centre
de convencions de Cardona.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adscriure a la Fundació Cardona Històrica, (amb NIF G63834832
i domicili social a la Plaça de la Fira, número 1 de Cardona), els següents
béns de domini públic, propietat de l’Ajuntament de Cardona, per tal que
siguin destinats a les finalitats que s’indiquen:
- Infraestructures del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, amb la
finalitat que en pugui desenvolupar la seva gestió i explotació turística,
donant a conèixer al visitant la Muntanya de Sal i l’explotació de la sal des
del neolític i fins als nostres dies.
Els bens immobles que s’adscriuen són els següents, (d’acord amb
l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Cardona, en el seu
Llibre A (Béns, drets i Obligacions de l’Ens Local), Epígraf I.2 (Servei
Públic), subepígraf I.2.A (Immobles)):
•
•
•
•
•
•

Número de be 359-Descripció: Solar edifici de serveis Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 360-Descripció: Edifici de serveis Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 454-Descripció: Solar Casa del Romero Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 456-Descripció: Casa del Romero Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 457- Descripció: Solar antic magatzem i farmaciola
Parc Cultural
Número de be 458- Descripció: Antic magatzem i farmaciola Parc
Cultural Muntanya de Sal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de be 463- Descripció: Solar taller mecànic i fusteria Parc
Cultural Muntanya de Sal
Número de be 465- Descripció: Taller mecànic i fusteria Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 469- Descripció: Solar edifici Pou Oest Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 472 – Descripció: Edifici Pou Oest
Número de be 473- Descripció: Solar antigues oficines i vestidors
Parc Cultural
Número de be 474 – Descripció: Antigues oficines i vestidors Parc
Cultural Muntanya de Sal
Número de be 475 – Descripció: Solar central elèctrica Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 476 - Descripció: Central elèctrica Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 477- Descripció: Solar edifici maquinària Parc Cultural
Muntanya de Sal
Número de be 478 – Descripció: Edifici maquinària Parc Cultural
Muntanya de Sal

- Oficina de turisme, amb la finalitat que pugui desenvolupar la seva
gestió com a oficina d’informació turística al visitant.
Els bens immobles que s’adscriuen són els següents, (d’acord amb
l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Cardona, en el seu
Llibre A (Béns, drets i Obligacions de l’Ens Local), Epígraf I.2 (Servei
Públic), subepígraf I.2.A (Immobles)):
Número de be 717-Descripció: Solar Oficina d’Informació Turística
Número de be 718- Descripció: Oficina d’Informació Turística
Aquesta adscripció es realitzarà fins al trasllat de l’oficina de turisme a les
voltes de la Plaça de la Fira, que ocupa l’actual Centre Cardona Medieval,
data en la qual es procedirà a la seva desadscripció.
- Cine Modern o Moderno (entitats 1, 2, 3 i 5 de l’edifici situat a
l’Avinguda del Rastrillo número 31, abans 1 de Cardona) amb la finalitat
que sigui destinat i gestionat com a centre de convencions de Cardona i
Activitats Culturals.
Els bens immobles que s’adscriuen són els següents, (d’acord amb
l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Cardona, en el seu
Llibre A (Béns, drets i Obligacions de l’Ens Local), Epígraf I.2 (Servei
Públic), subepígraf I.2.A (Immobles)):
Número de be 349-Descripció: Solar Cine Moderno
Número de be 350-Descripció: Cine Moderno
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament de Cardona, en tant que titular dels
béns de domini públic, podrà promoure la desadscripció dels béns per acord

del Ple si així ho considera, ja sigui per incompliment de la finalitat per la
qual es va produir l’adscripció, per innecessarietat dels béns per al
compliment de les finalitats que van motivar l’adscripció o qualsevol altre
causa correctament justificada d’interès general.
Tercer.- Fer constar que la Fundació Cardona Històrica no adquireix, en
cap cas, la propietat dels béns que se li adscriuen i que només té atribuïdes
facultats per a la seva conservació i utilització per al compliment de les
finalitats que es determinen en l’acord d’adscripció.
Quart.- Subrogar la Fundació Cardona Històrica en la cessió gratuïta
efectuada per l’Associació del Fons d’Aimines a l’Ajuntament de Cardona
dels locals de la Plaça de la Fira que ocupa el Centre Cardona Medieval, per
tal de que la Fundació els pugui gestionar com a centre d’acollida de
Cardona i d’interpretació de la història de la vila.
Cinquè.- Instar el registre d’aquestes adscripcions a l’Inventari de béns i
drets de l’Ajuntament de Cardona, aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament de Cardona en la sessió ordinària celebrada el dia 3 de
novembre de 2016.
Sisè.- Formalitzar la inscripció de les adscripcions dels béns de domini
públic acordades en els punts precedents al Registre de la Propietat
Setè.- Comunicar els acords anteriors a la Fundació Cardona Històrica,
fundació privada.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que s’han estudiat diferents possibilitats legals i aquesta
fórmula de l’adscripció de béns de domini públic propietat municipal a favor
de la Fundació Cardona Històrica és la més raonable.

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

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que aquesta
figura ho permet, i es creu que és la més encertada, per tant el Grup
Municipal del PSC no s’oposarà.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de PDECAT, diu que tampoc
s’oposaran.

El Sr. Alcalde aprofita per agrair la feina feta a totes les persones que han
col·laborat en el desenvolupament d’aquest tema.

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

Abans de finalitzar el Ple, el Sr. Alcalde, en nom de tot el Consistori, desitja
una bona entrada d’any a tothom.

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

