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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 6
de novembre de 2014, 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. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
Excusa la seva assistència:
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació del acta de la sessió anterior: Ple ordinari del dia 3
de juliol de 2014.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 3 de juliol de 2014,
s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació dels tretze
que la composen.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 135 al 168 i
del 170 al 174 de 2014, 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.
135 al 168 i del 170 al 174 de 2014, 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.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals .
El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal del PSC vol demanar una
explicació respecte al Decret número 152, relatiu al pagament d’hores
extraordinàries corresponents als mesos d’agost i setembre. Suposa que encara
que hi han incloses les hores extres realitzades els dies de Festa Major, es va
parlar d’anar reduint-les, però ha observat que es continuen fent i no baixa el
nombre d’hores. Per tant voldria una explicació per escrit de quins treballs s’han
fet i a quins treballs han estat destinades aquestes hores i el perquè de continuar
amb la línia de mantenir les hores extres del personal.
El Tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany reconeix que el
tema de les hores extres ha sortit en diferents plenaris i, com ha dit el regidor Sr.
Casas, l’equip de govern ha assumit el compromís de reduir-les. En els decrets
que es donen compte en aquest ple es pot comprovar que les hores
extraordinàries de la policia local s’han reduït d’una manera molt considerable
perquè reorganitzant una part del servei permet cobrir tots els actes. Cal
recordar que al 2011 hi va haver un cost d’hores extres de policia superior a
60.000 € i que enguany no s’arribarà als 20.000 €. La resta d’hores
extraordinàries que pugen una quantitat important corresponen a la brigada
municipal. Respecte el tema de la brigada cal recordar que Cardona té un teixit
associatiu molt actiu i que aquestes hores corresponen als mesos de juliol, agost
i setembre en els quals hi ha la festa major, però també estan incloses les
realitzades per les festes dels barris, capvuitada de corpus, etc. Sempre que hi ha
una festa s’han de fer els muntatges i desmuntatges d’entarimats, la previsió de
material...
A part, enguany, aquest increment d’hores de la brigada ha vingut motivat pel
fet de voler tenir acabades les obres del camp de futbol de La Coromina per tal
que els equips del CF. Cardona poguessin iniciar la temporada al camp, i tot i
així ha anat just.
Per altre banda, la festa major també ha fet augmentar les hores ja que després
hi han hagut tots els actes del tricentenari i ha requerit que aquests treballadors
s’haguessin de multiplicar per donar cobertura a tots els actes.
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El Sr. Casas diu que hi ha personal que amb aquesta quantitat d’hores extres
segur que han duplicat o triplicat el seu salari base.
L’alcalde diu que triplicat no però duplicat segur que sí. Cal remarcar que la
brigada ha tingut una persona de baixa, ara fa sis mesos, i tres d’aquest mesos
s'han cobert amb la resta de personal, de manera que hi estan incloses aquestes
hores. A més una altre persona posteriorment també va agafar la baixa. La
brigada la formen vuit persones i si n'hi ha dues que estan de baixa només en
queden sis persones per treballar. El que sí que és veritat és que hi havia dos
treballadors de plans d’ocupació, durant aquest període, que es van destinar a la
Coromina, on es van haver d’assignar més efectius per tal d’acabar les obres. Els
actes del tricentenari també van comportar una augment de feina.
La tendència d’hores amb la Policia s’ha accentuat a la baixa, sobretot aquest
any i això és una bona notícia. Pel que fa a les hores de la brigada també havien
anat a la baixa, excepte aquest any en que pels motius que s'han dit sí que hi ha
hagut un augment important.
El Sr. Casas demana si no seria un bon plantejament contractar més gent per a
la brigada.
L’Alcalde diu que pensa que sí, sobretot en anys com aquest, ja que per les
feines d’estiu, els diferents actes que estaven organitzats i les obres que estaven
encomanades era complicat arribar a tot arreu, inclús tenint en compte que es
comptava amb dos plans d’ocupació. Però que cal recordar que l’ajuntament des
del 2011 té un pla d’ajust que no permet contractar personal nou si no és per
cobrir una plaça vacant o amb plans d’ocupació. L’Ajuntament s’ha acollit als
plans d’ocupació convocats i precisament s’han destinat a la brigada, però s’ha
de tenir en compte que s’ha tingut un estiu molt dolent a nivell de feina, que ha
provocat que dues persones de la brigada estiguessin tot l’estiu tallant herbes, ja
que les pluges han ocasionat molts problemes. Sí que es podria contractar més
gent però si no és amb un pla d’ocupació o cobrint alguna plaça, aquest
Ajuntament ho té molt complicitat, ja que ni la normativa ni el pla d’ajust no
permeten la contracció, ni que sigui temporalment.
El Sr. Casas diu que espera que l’equip de govern vetlli aquesta situació i es faci
un control estricte.
L’Alcalde diu que el compromís va ser amb les hores de la policia i aquest s’ha
aconseguit. Amb les hores de la brigada hi ha hagut aquesta excepció, motivada
per la situació d'especial feina d'aquest any, que s'ha traslladat en increments
d’hores extres amb les que no es comptava a l'inici de l'any.
El Sr. Casas diu que de l’altre decret que vol informació és el núm. 168.
Considera que l’Ajuntament, com ja ha comentat en repetides ocasions a l'equip
de govern, ha de defensar tota la població i no una determinada posició política i
per tant vol manifestar la seva disconformitat al respecte.
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L’alcalde contesta que el procés participatiu en que s’està immers és una
consulta organitzada pel govern de la Generalitat de Catalunya, i per tant, és un
mandat democràtic del govern, al qual l’Ajuntament obeeix seguint els criteris
aprovats per aquest plenari. Concretament es va aprovar per majoria absoluta la
declaració de suport a la convocatòria de la consulta i també l’adhesió a la
Associació de Municipis per la Independència.
La Sra. Cloti Farràs diu que aprofitant la intervenció del Sr. Casas en relació a
les hores extraordinàries i també aprofitant la reflexió del tinent d’alcalde Sr.
Tristany creu que seria molt interessant poder quantificar per escrit les hores
extres i explicar en quines feines s’han destinat tant per part de la policia com
per la brigada, que són els que tenen més hores i poder quantificar el cost real
d’aquests serveis i si val la pena buscar altres solucions per optimitzar-los.
El Tinent d’alcalde Sr. Tristany explica que en el cas de la policia ja hi ha una
partida pressupostària concret que és per gratificacions de la policia i totes les
hores extres van comptabilitzades en aquesta partida.
La Sra. Farràs diu que ho demana per poder fer una valoració a final d’any
d’aquests serveis.
La portaveu de CiU, en relació al segon tema apuntat pel portaveu socialista, diu
que volen proposar que donat que el diumenge hi ha un procés participatiu on
s’entén que participarà molta gent de Cardona, estaria bé informar a la població
que el lloc on es farà el procés participatiu serà l’Institut Sant Ramon, donat que
en les altres convocatòries d’eleccions o referèndums els col·legis electorals
estan ubicats en altres llocs.
L’alcalde explica que l’Ajuntament de Cardona està donant suport al procés
participatiu com fan 942 municipis del país. Però a Cardona és la comissió
ciutadana, i de partits i d’associacions creada pel 9N que ho està organitzant tot
per indicar el lloc on s’ha d’anar a votar i que ha repartit a totes les bústies del
poble uns programes informatius del lloc de votació.

2.2.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 169 i 177
del 2014, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, corresponents a la modificació de crèdit núm. 2 i
núm. 3, del Pressupost municipal vigent.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia núms.
169 i 177 de 2014, 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.
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Intervencions:
La Secretària que subscriu explica que és dona compte d'aquest decrets de
modificació de crèdit per generació de crèdit, en tant que responen a
l'acceptació de subvencions i per això s'han pogut aprovar per decret. I això a
diferència d'altres expedients de modificació de crèdit, com el que també serà
objecte d’aprovació en el present ple, en els quals la competència per a la seva
aprovació recau en el ple.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- ALCALDIA.3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a iniciar l’expedient
d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’execució del
camp d’esports municipal de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona vol desenvolupar el camp d’esports municipal de
Cardona als terrenys qualificats com a sistema d’equipaments (clau E) a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona, aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 16 de
febrer de 1988 (publicació al DOGC el 2 de maig de 1988) i vigents en
l’actualitat.
Atès que les instal·lacions del camp d’esports afecten els terrenys de propietat
municipal situats a la carretera de la Mina s/n amb referència cadastral
0811004CG9401S0001DP i als terrenys de titularitat privada situats a la
carretera de la Mina número 1 (abans carretera de la Mina número 5) amb
referència cadastral 0811005CG9401s0001XP.
Atès que aquests terrenys estan classificats com a sòl urbà consolidat segons les
referides Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Cardona i
qualificats com a sistema d’equipaments (equipament esportiu).
Atès el que disposen els articles 54 i 58 de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Cardona.
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Atès el que disposen els articles novè, desè i dissetè de la Llei de 16 de desembre
de 1954 sobre expropiació forçosa i els articles 10,11, 15 i 16 del Reglament
d’expropiació forçosa.
Atès que el Text Refós de la Llei d’Urbanisme preveu en la secció tercera del
Capítol III la legitimació d’expropiacions per raons urbanístiques i en l’article
109 preveu que l’aprovació d’un pla urbanístic implica la declaració d’utilitat
pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats,
als fins de l’expropiació o d’imposició de servituds, o bé l’ocupació temporal dels
terrenys. En aquest sentit, s’especifica que l’expropiació ha d’abastar totes les
superfícies i les instal·lacions necessàries per garantir el ple valor, el rendiment i
la funcionalitat dels béns que en són objecte.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats
per l’execució del camp d’esports municipal de Cardona i amb aquesta finalitat
declarar expressament la necessitat d’ocupació dels béns que figuren en la
relació individualitzada següent:
Finca
Finca Ctra
de la Mina
número 1
(abans
Ctra. de la
Mina núm.
5)

Dades
registrals
Registre de la
Propietat de
Berga.
Finca 2.113
Volum 395
Llibre 51
Foli 250
Inscripció 3a

Superfície

Referència cadastral

Titulars

Registral:
1.310 m2

0811005CG9401s0001XP

Sres. Concepció Sort
Martínez, Maria Sort
Martínez i Marcela
Sort Martínez

Cadastral:
1.350 m2

Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de quinze dies la
relació de béns i drets afectats, durant el qual els afectats podran formular
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets
sobre el seu estat material o legal d’acord amb l’establert a l’article 56 del
Reglament d’expropiació forçosa.”
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Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que s’inicia l’expedient d’expropiació forçosa
de la casa situada a la zona esportiva per poder executar les obres de construcció
del nou camp de futbol. Des de fa 4 mesos que hi ha negociacions amb la família
per tal de poder adquirir la propietat, però fins al dia d’avui no hi ha hagut un
acord. Per tant, l’Ajuntament ha de fer el que li pertoca per adquirir un immoble
que està afectat per ser zona d’equipaments segons les Normes Subsidiàries de
Planejament i també segons el POUM de Cardona.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que el seu grup
des de sempre ha estat molt vinculat a aquest projecte i ja saben que aquest
tema de l’expropiació és problemàtica i que espera que es resolgui aviat. En
quant al dictamen el seu grup s’abstindrà ja que segurament la negociació
d'aquest tema l’haguessin portat diferent i que com els grups de l’oposició no hi
participen han de quedar subjectes al que decideix l’equip de govern. Creu que
és un tema que s’ha de tirar endavant i que quan abans es faci millor i esperen
que no s’hagi de fer tot el procés d’expropiació perquè s'hagi arribat a un acord
amb la propietat.
La portaveu del Grup Municipal de CiU, Sra. Cloti Farràs, diu que consideren
que si s’ha arribat al punt de promoure una expropiació forçosa és perquè no
s'ha pogut aconseguir un acord i volen desitjar que es pugui arribar a una entesa
amb la propietat aviat, que faria el tràmit més fàcil. Igual que ha dit el grup
municipal del PSC tampoc han participat en les negociacions, ja que només ho
ha fet l’equip de govern, de manera que que entenen que ho han fet com han
pogut i per tant, també s’abstindran.
L’alcalde reitera que la negociació no està tancada però que aquest és un tràmit
necessari per fer-se amb la propietat de la finca.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i del
Grup Municipal del PSC (2).

3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió de
l’Ajuntament de Cardona del centenari de la Mancomunitat de

8

Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal
per tal de participar-ne i programar-ne actes.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de
desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les
quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de
Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes,
encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la
mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de
Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a
President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la
Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable
inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i
culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a
la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques
que han estès la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que
perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de
Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del
Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la
Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració
d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina
feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i
el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat
sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si
fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917:
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“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a
donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada,
secundària: una província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se
aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya
un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix
imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió Informativa
Permanent, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat
de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.”

Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que es tracta de prendre un acord d’adhesió
que ha demanat la Diputació de Barcelona a tots els ajuntaments per
commemorar un centenari que ha quedat una mica camuflat pel tricentennari
de la Guerra de Successió. I que és important recordar els avenços tant en
educació com en cultura que va fer la mancomunitat i el seu president Enric de
la Riba, que en aquell moment ja apuntava la situació de la societat catalana i
que cent anys després coincideixen en un moment clau.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs diu que val la pena
adherir-s'hi en el sentit que serveixi per mirar endarrere i encara que ara es viu
un procés molt actiu, es pugui recordar que ja fa cent anys que també hi havia
gent que feia moltes coses. I diu que a més a més dels caps de la Mancomunitat,
com Enric de la Riba que va ser l'inspirador de molts catalans i catalanes que
van ajudar i van treballar perquè això fos possible, val la pena fer un petit
homenatge, encara que aigualit pel tema de la celebració del tricentenari, a totes
aquestes persones.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents, dels 13 que formen la Corporació.

3.1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
del Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació de
l’Ajuntament de Cardona, aplicables als contractes de serveis, de
subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra
pública, a altres contractes administratius i als privat.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Vist el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP des d’ara), publicat
en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 276 de 16 de novembre de 2011
Vistes les novetats en la legislació de contractació introduïdes en el TRLCSP.
Atès que es considera necessari que l’Ajuntament aprovi un plec de clàusules
administratives generals que s’adeqüi a l’esmentat text refós.
Atès que la presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret núm.
159/14 de 23 de gener, va aprovar la realització d’una actuació d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona per als municipis i altres entitats
locals, consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules
administratives generals de contractació de caràcter estàndard, adequats al
TRLCSP.
Vist el “Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació de caràcter
estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona”, publicat íntegrament en el
BOPB de 4 de febrer de 2014. El dia 26 de febrer de 2014 es va publicar en el
butlletí oficial anunci de rectificació.
Vist l’informes preceptius de secretaria- intervenció.
Vist el què disposa articles 49, 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local;
article 56 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local; articles 178 i 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis; article 66
del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques; article 144 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Vist el dictamen 318/13 de 3 d’octubre de 2013 emès per la Comissió Jurídica
Assessora.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Assumir com a propi el Plec de Clàusules Administratives
Generals de Contractació de caràcter estàndard aplicables als
contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions,
de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als
privats elaborats per la Diputació de Barcelona, per tal d’adequar-se al
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives
Generals de Contractació de l’Ajuntament de Cardona, aplicables
als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes
administratius i als privats, el text íntegre del qual es troba publicat en
l’anunci del BOP del dia 4 de febrer de 2014 i en l’anunci de rectificació de les
errates publicat en el BOP el dia 26 de febrer de 2014.
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci
publicat al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de
comunicació escrita, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web
municipal.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge, Sra. Aida Molner perquè expliqui el dictamen.
La Sra. Molner explica que dictamen respon a la proposta tècnica que els van fer
des de secretaria per agilitzar tràmits de contractació i estalviar despeses de
publicació. Els plecs de clàusules administratives particulars, una vegada
aprovats, s’han d’exposar al públic per un termini de 20 dies en els butlletins
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oficials, BOP I DOGC. Aquest requisit no caldrà complir-lo en cada expedient de
contractació si s'aproven aquests plecs de clàusules administratives generals que
serviran per a totes les licitacions.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que donarà
suport a aquest dictamen si aporta més seguretat jurídica, menys despeses de
publicació i permet agilitzar tràmits.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs diu que el seu grup
igualment hi dóna suport en tant que serveix per agilitzar tràmits i donar molta
més transparència al procés de contractació, que és el que cal demanar.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents, dels 13 que formen la Corporació.

3.1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del Pressupost municipal
vigent.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorarse fins a l’exercici 2015, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent,
procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i
minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos
necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no
es poden demorar fins a l’exercici del 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 4/2014, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
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ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol IX.- Passius financers
91100
Préstec DIBA inversions
Total Capítol IX.- Passius financers

34.664,00 €
141.000,00 €
175.664,00 €

ESTAT DE DESPESES
1r.- Capítol II.- Despeses corrents de béns i serveis 1.801.305,82 €
B09 321 22103 Combustible instal·lacions educació
-3.600,00 €
C08 162 21300 Adquisició material escombraries
-2.400,00 €
D08 231 48000 Pla local de serveis a les persones
6.000,00 €
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis 1.801.305,82 €
2n.- Capítol VI.- Inversions reals
E00 152 61902 Allotjaments protegits – Fases II i III
E00 155 61902 Projecte reparació del carrer Hospital i un
tram del carrer Pujolet
Total Capítol VI. Inversions reals

890.312,07 €
53.000,00 €
88.000,00 €
1.031.312,07 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 4/2014, 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, Sra. Aida
Molner perquè expliqui el dictamen.
La Sra. Molner explica que aquesta modificació de crèdit s’ha fet per dotar
partides, com per exemple la partida del pla local d’atenció a les persones que és
la que correspon a les ajudes que es donen a les persones necessitades i que
quedava molt poca consignació per finalitzar l’any. Per tant, s’ha hagut de
suplementar amb 6.000 € més procedents d’altres partides en les quals encara
quedava consignació i en les que no es preveia fer cap nova despesa. També
s’han incrementat altres partides donat que s’estan executant les obres del
carrer Hospital i hi havia consignada una subvenció del PUOSC, però el dia 5
d’agost es va notificar a l’Ajuntament que s’havia anul·lat la convocatòria. Per
tant, s’ha hagut de demanar un crèdit a Caixa de Crèdit de la Diputació de
Barcelona per fer front a l’import de les obres, i per un total de 88.000 €.
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També s’ha demanat crèdit per un import de 53.000 € pels allotjaments
protegits que s’estan fent al carrer Escasany i que només queda per fer la tercera
i darrera fase. El crèdit de la Diputació és a interès zero i te una carència d’un
any.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i del
Grup Municipal del PSC (2).

3.1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al suport a la
contractació d’un Agent d’Ocupació i de Desenvolupament Local per
executar projecte inclosos al Pla d’Acció per a la Promoció
Econòmica i d’Ocupació el Territori, promogut per l’Ajuntament de
Cardona, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació d’Empresaris de
Cardona i l’Associació d’Empresaris per al Solsonès.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la voluntat dels ajuntaments de Cardona i Solsona de treballar
conjuntament en l’àmbit de la promoció econòmica per afavorir la reactivació
socioeconòmica dels seus municipis.
Atès el conveni marc de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Cardona i
l’Ajuntament de Solsona per al desenvolupament econòmic del seu territori.
Atesa l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de
suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 on es
preveuen diverses línies d’ajut, entre les quals la relativa a la contractació
d’agents d’ocupació i desenvolupament local.
Donada la importància de comptar amb un/a professional encarregat/da de
desenvolupar el Pla d’acció per a la promoció econòmica i l’ocupació conjunt de
Cardona i Solsona.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 d’octubre de
2014, va adoptat entre d’altres, els acords relatius a col·laborar amb
l’Ajuntament de Solsona per la contractació d’un Agent d’ocupació i de
desenvolupament local per executar el Pla de treball que inclou projectes del Pla
d’acció per a la promoció econòmica i d’ocupació del territori, promogut per
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l’Ajuntament de Solsona, l’Ajuntament de Cardona, l’Associació d’Empresaris
per al Solsonès i l’Associació d’Empresaris de Cardona, i sol·licitar al Servei
d’Ocupació de Catalunya una subvenció per aquesta contractació al en el marc
de la citada Ordre EMO/258/2014, per a la concessió de subvencions destinades
als programes de suport al desenvolupament local per a l’any 2014.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la contractació d’un Agent d’ocupació i
desenvolupament local per executar projectes inclosos al Pla d’acció per a la
promoció econòmica i d’ocupació del territori, promogut per l’Ajuntament de
Cardona, l’Ajuntament de Solsona, l’Associació d’Empresaris de Cardona i
l’Associació d’Empresaris per al Solsonès
Segon.- Donar suport a la sol·licitud d’ajut, per un import de 27.045,55
euros, presentada al Servei d’Ocupació de Catalunya conjuntament pels
Ajuntaments de Cardona i de Solsona, per a la següent actuació i en el marc
l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al
desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014:
Nom programa
Programa
d’agents
d’ocupació
i
desenvolupament
local
(AODL)
TOTAL

Cost
total
programa
40.637,68 €

del

40.637,68 €

Subvenció
sol·licitada
27.045,55 €

Aportació
propis
13.592,13€

27.045,55 €

13.592,13€

fons

Aportació de cada Ajuntament: 6.796,06 €.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Servei d’Ocupació de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat de Promoció Econòmica Sr.
Josep Tristany.
El Sr. Tristany explica el dictamen dient que com ja es va informar a la comissió
informativa es tracta d’intentar aconseguir el màxim de suport amb la voluntat
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d’acollir-se a la convocatòria de subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya
dins la línia de suport al desenvolupament local. Aquesta línia preveu ajuts per a
la contractació de tècnics/es per fomentar el desenvolupament econòmic en
territoris d’un mínim de 15.000 habitants. Com se sap, des de l’anterior
legislatura es va iniciar un procés de col·laboració amb el municipi de Solsona i
la voluntat és estendre aquesta col·laboració entre els dos ajuntaments en temes
de promoció econòmica donat que hi ha moltes coses que uneixen els dos
municipis.
Aquesta sol·licitud la realitza l’Ajuntament de Solsona en nom dels dos
ajuntaments i és per contractar una persona que ha de fer les tasques
corresponents per tal de professionalitzar i liderar els plans estratègics de
Cardona i Solsona. En concret el pla estratègic de Cardona es presentarà el dia
21 de novembre als Catòlics, amb el suport de les associacions d’empresaris del
Solsonès i de Cardona.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que com saben
des del seu grup donaran suport en tots els temes de promoció econòmica.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs, diu que el seu grup té
un dubte respecte aquest tema i demanen si aquesta convocatòria és per un
persona i on estarà físicament ubicada si a Cardona o Solsona, i si te alguna cosa
a veure amb la plaça de tècnic de promoció econòmica que s’ha convocat des de
l’Ajuntament de Cardona.
El Sr. Tristany diu que són dues places diferents. El Servei d’Ocupació de
Catalunya té diferents línies de subvenció i a la que s'ha acollit l’Ajuntament és
la del programa Treball als Barris. Com que l’Ajuntament estava pendent de
cobrir aquesta plaça i ara s’han convocat aquestes subvencions l’Ajuntament de
Cardona s’hi ha acollit i ha optat per convocar la plaça de promoció econòmica.
Les bases ja estan publicades i s’està a punt de fer la selecció. I en segon lloc, hi
ha la persona compartida entre els dos municipis, que ha de coordinar les àrees
de Promoció Econòmica de Cardona i Solsona i la seva ubicació física és un
tema que encara s’ha de resoldre però que segurament estarà entre els dos
municipis. És per aquesta segona plaça que es demana la subvenció del SOC que
es detalla al dictamen.
La Sra. Farràs diu que segons el que li explica el tinent d’alcalde aquesta
persona treballaria en els dos ajuntaments, en dies i horaris a concretar i el Sr.
Tristany diu que sí.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents, dels 13 que formen la Corporació.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1 REGIDORIA D’HISENDA
4.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria de l’Ajuntament de
Cardona corresponent al tercer de l’any 2014, tramès al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les
obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La Secretària que subscriu explica que es dóna compte de l’informe de tresoreria
de l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer de l’any 2014, tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les
obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner.
La Sra. Aida Molner, explica que només vol destacar que de la informació que
tenen els grups en relació a aquest trimestre es desprèn que s’està complint amb
la normativa de morositat i, en concret, que a 30 de setembre de 2014 el termini
de pagament era de 59 dies.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

4.1.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any
2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en
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compliment
de
les
obligacions
contemplades
a
l’ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
La Secretària que subscriu explica que es dóna compte de l’informe de l’execució
del pressupost de l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de
l’any 2014, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en
compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda.
La Sra. Aida Molner explica que, com saben els grups, l’Ajuntament té
l’obligació de trametre trimestralment al Ministeri l’execució del pressupost
municipal. La dada a destacar és que a 30 de setembre de 2014 es compleix la
regla de la despesa i això vol dir que l’Ajuntament està realitzant una correcta
execució pressupostària.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

4.1.3.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, relatiu a
sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les
liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat per
als exercicis 2008 i 2009, en 120 mensualitats més, d’acord amb allò
establert a la Disposició addicional única del Reial Decret Llei
12/2014, de 12 de setembre.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“La Disposició addicional única del Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre
de 2014 (BOE de 13 de setembre de 2014) estableix modificacions en el
procediment de reintegrament dels saldos deutors en favor de l’Hisenda de
l’Estat derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de
l’Estat dels exercicis 2008 i 2009 que van ser regulats per la disposició
addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2012. En aquest sentit, s’amplia en 120 mensualitats més el
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període previst en la disposició final desena de la referida Llei 2/2012, de 29 de
juliol pel reintegrament de les liquidacions negatives de la participació en
tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009.
Per tal de poder-se beneficiar d’aquesta ampliació, s’estableix que les entitats
locals ho hagin de sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
abans del 30 de novembre, sempre que s’hagi presentat la liquidació del
pressupost de 2013 i es compleixin els objectius de deute i d’estabilitat
pressupostària per aquest exercici i que es prevegi que també es compleixi per a
l’exercici 2014, i també que el període mig de pagament a proveïdors sigui
inferior a 30 dies, conforme al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol.
La Tinent d'Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions
definitives de la participació en els tributs de l’Estat per als exercicis 2008 i
2009, en 120 mensualitats més, d’acord amb allò establert a la Disposició
addicional única del Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre.
Segon.- Facultar la Secretària-Interventora accidental a remetre la sol·licitud
d’aplicació d’aquesta mesura pels mitjans telemàtics habilitats a aquests efectes
per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i en compliment
de l’acord anterior.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner.
La Sra. Molner explica que el que correspon reintegrar a l’Ajuntament de
Cardona de la liquidació de les PIE dels exercicis 2008 i 2009 és de 21.669,86 €
i amb aquesta mesura es passaria a pagar anualment 8.922,70 €. Per tant, això
permet millorar anualment la tresoreria en uns 12.000 € i aquesta diferència
suposa rebaixar anualment l’esforç de la tresoreria en tant que el total a retornar
és el mateix però en més terminis i sense interessos.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
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El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que com posa al
dictamen per poder accedir s’ha de tenir un període mig de pagament a
proveïdors inferior a 30 dies, però abans s’ha dit que era de 59 dies.
La Secretària explica que la Llei de morositat fixa el termini de pagament en 60
dies, però són 30 de pagament. Es compten 30 dies per fer el tràmit d’aprovació
de la despesa i 30 dies per fer el pagament.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (4) i 2 abstencions del
Grup Municipal del PSC.

4.1.4.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, relatiu a
l’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2015.
La secretària 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
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aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria-Intervenció favorable
a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici 2015.
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, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2015, per adequar-se al model tipus d’Ordenança
aprovat per la Diputació de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la
Província de 30 de setembre de 2014.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals, determinant els elements que ha de fixar
l’Ajuntament, que a continuació es relacionen:
2.1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
Modificar els següents articles:
Article 6.- Base imposable i base liquidable.
Es modifica l’apartat 8 per la incorporació de dos nous apartats c) i e) que
passen a tenir el següent redactat i es dona una nova correlació a la resta
d’apartats:
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c) Per a aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació dels
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determini
un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base
liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita actualització.
e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de
l’Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà,
en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultant de dita
actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient
reductor aplicat.
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1.- La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2.- El tipus de gravamen serà el 0,73 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,75 per cent quan es tracti de béns rústics.
3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques
especials serà el 1,30 per cent.
4.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
2.2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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
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:
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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.
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. A l’empara del que preveu la nota comú 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.
4. A l’empara del que preveu la nota comú 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
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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.
5. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 anteriors 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.
6. 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.
Article 9è. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en tres categories fiscals.
Annex a aquesta ordenança figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb
expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de darrera categoria, 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.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a
l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on
radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la
taula de coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

Coeficient aplicable

1a

2a

3a

2,21

2,06

1,95

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat
l'accés principal.
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2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
Es modifica l’apartat primer lletra g) que passa a tenir el següent redactat:
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes,
tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o
superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o
gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes
d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les
persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat
de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.
2.4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Article 3.- Subjectes passius.
Es suprimeix el redactat íntegre de l’apartat 3er
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
Es modifica l’article 5é per la incorporació d’un nou apartat 2on que passa a
tenir el següent redactat i es dona una nova numeració a la resta d’apartats:
2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com
a conseqüència de les transmissions realitzades 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,
contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs 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 del
deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o
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judicial, per a la cancel·lació de deutes garantís amb hipoteca que recaigui sobre
el mateix, concretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs hipotecaris.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant al menys els dos
anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini
fos inferior als dos anys.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la
transmissió de l’habitatge.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que 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.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel subjecte
passiu davant l’Ajuntament, mitjançant la presentació dels següents documents:
1. Certificat de rendes expedit per l’AEAT corresponent a l’exercici anterior a la
transmissió.
2. Certificat negatiu de la presentació de l’Impost sobre Patrimoni expedit per
l’Agència tributaria de Catalunya amb relació als últims quatre exercicis
tributaris.
3. Certificat de titularitats expedit pel Registre de la Propietat.
4. Últimes tres nòmines percebudes.
5. Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el cas que figuri la
quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis d’atur.
6. Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’ inserció o ajudes
anàlogues d’ assistència social concedides per la Comunitat Autònoma i Entitat
Local.
7. En cas de treballador per compte pròpia, si estigués percebent la prestació per
cessament d’activitat, el certificat expedit pel òrgan gestor en el que figuri la
quantia mensual percebuda.
8. Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com parella de fet.
9. En el seu cas, declaració judicial de discapacitat dels fills majors d’edat
subjectes a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
10. Certificat d’empadronament amb referència al moment de la transmissió i
als dos anys anteriors.
11. Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits per a
gaudir de la present exempció.
No caldrà que l’interessat aporti aquella documentació acreditativa d’aquest
benefici fiscal, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar

27

telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat
perquè es realitzi l’esmentada consulta.
2.5.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 2.- Actes subjectes.
Es modifiquen les lletres a) i o) de l’article 2on que passen a tenir el següent
redactat:
a) Les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i
instal·lacions ja existents.
(.../...)
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la normativa
urbanística vigent a Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances
municipals subjectin a llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o
a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o
d’obres.
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés.
Es modifica l’article 9è per la incorporació d’un nou apartat 11è que passa a tenir
el següent redactat:
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o
obra per la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un
informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es
faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de
la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en
els termes previstos a l’article 103.1 b) del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals
2.6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS GENERALS
1.- Modificar l’article 2, que queda redactat de la següent forma:
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis o la realització d’activitats administratives de competència
local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu,
en els supòsits següents:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Utilització del Casal cultural Els Catòlics.
Utilització de materials de propietat municipal
Servei d’assistència domiciliària.
Utilització de la pista de tennis municipal.
Utilització del pavelló poliesportiu municipal.
Utilització de la Sala de Plens.
Utilització de la sala polivalent de l’Ajuntament
Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments públics.
Utilització del Centre cívic
Utilització de la sala Ramon Mosella de l’Escola Municipal de Música
“Musicant”
k) Accés al nucli antic
l) Utilització del camp de futbol municipal.
m) Utilització de la piscina coberta
2.- A l’article 4, apartat 2 introduir les següents modificacions:
i) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
Activitats d’interès públic realitzades per entitats del
municipi amb pagament d’entrada o inscripció

5 EUR/hora

La resta de tarifes es mantenen.
m ) TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA
COBERTA
Per entrada adult
Per entrada menor
Abonaments mensuals
Adults
Menors
Aiguagim
Cursets de natació

5,00 EUR
4,00 EUR
21,00 EUR
16,00 EUR
30,00 EUR
26,00 EUR

2.7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. REGULADORA DE LES TAXES
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Introduir a l’ordenança vigent les modificacions per adequar-se al model tipus
d’Ordenança aprovat per la Diputació de Barcelona publicada al Butlletí Oficial
de la Província de 30 de setembre de 2014.
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2.8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 .REGULADORA DE LES TAXES
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
Introduir les següents modificacions:
Article 5. Quota tributària
Afegir l’apartat següent:
5. S’aplicarà una reducció de la taxa del 25 % per la prestació del servei en
habitatges familiars situat al nucli urbà, prevista a l’apartat anterior, quan la
família resident a l’habitatge disposi del títol de família monoparental o
nombrosa de la Generalitat de Catalunya i els ingressos de la unitat familiar en
còmput total anual no superin 2,5 vegades l’IRSC vigent.
Per gaudir d’aquesta reducció caldrà reunir els requisits següents:
-

Acreditar que s’està en possessió del títol de família monoparental o
nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya, en vigor.
Que l’immoble gravat per la taxa és la residència habitual de la família.

Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat i s’haurà de sol·licitar anualment. El
termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril de l’any en curs.
La residència s’acredita mitjançant l’empadronament de tots els membres de la
família a l’habitatge.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
• Títol de família monoparental o nombrosa expedit per la Generalitat de
Catalunya, en vigor.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar (sol·licitant
i les persones que convisquin amb ell):
-

-

-

Fotocòpia de la darrera declaració presentada de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que vinguin
obligats a presentar-la.
En el cas de treballadors per compte aliè, fulls de salaris dels darrers 12
mesos previs a la sol·licitud.
En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat emès per
l’Institut Nacional de la Seguretat Social o d’altres organismes públics de
l’import de la/les pensió/ons o bé certificat de no rebre cap quantitat.
En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell d’estar al corrent i
certificació acreditativa de la prestació d’atur o certificat d’haver exhaurit
la prestació.
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-

En el cas de treballadors autònoms, document del darrer pagament
fraccionat d’IRPF.

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament
dels residus comercials
Article 11. Quota tributària
Es modifiquen les següents tarifes:
Epígraf segon. establiments d’alimentació
B) Locals comercials d’alimentació de menys de 120 m2
C) Locals comercials d’alimentació de més de 120 m2

262,22
514,58

Epígraf cinquè. altres locals industrials o mercantils
A) Resta de locals comercials de menys de 120 m2
B) Resta de locals comercials de més de 120 m2

115,57
170,84

2.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA
PER
LLICÈNCIES
O
LA
COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Article 9.- Declaració.
Es modifica l’article 9è per la incorporació d’un nou apartat 5è amb el següent
redactat:
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels
edificis i les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop
executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat
pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014:
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Ordenança Fiscal núm. 1

reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles.

Ordenança Fiscal núm. 2

Reguladora de
econòmiques.

Ordenança Fiscal núm. 3

Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

Ordenança Fiscal núm. 4

reguladora de l’Impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança Fiscal núm. 11

reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.

Ordenança Fiscal núm. 16

reguladora de les taxes per la prestació del servei
de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 26

reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme

l’Impost

sobre

activitats

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de
2014, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances
fiscals detallades a l’acord tercer.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 Text Refós
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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.”
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda.
La Sra. Molner explica que el dictamen que es proposa aprovar parteix d’una
proposta inicial que va fer el govern i a la qual s’han introduït algunes variacions
sorgides del consens amb els altres grups. Per tant en fa una valoració positiva.
Primerament vol destacar 4 aspectes bàsics de les ordenances pel 2015. Un és la
reducció de l’Impost de Bens Immobles; el segon, que no s’aplica l’IPC ni a les
taxes ni als impostos; el tercer, que s’amplien les bonificacions d’alguns
impostos i el quart que s’introdueixen bonificacions socials.
Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 1, l’IBI, es segueix en la mateixa línia que
l’any passat d’aplicar la revisió de coeficient. Tal i com els grups saben la base
liquidable d’aquest import es feia a tres anys i ara s’està en el segon any.
L’ajuntament fa un esforç en les seves finances municipals i preveu la reducció
del tipus de l’IBI urbà que es fixa en el 0,73 i que comportarà que el 90 % de la
totalitat dels rebuts disminueixi en el seu import. Per tant, el tipus d’urbana
passa del 0,74 al 0,73 i també el tipus de rústica passarà del 0,78 al 0,75.
Pel que fa a l’Ordenança núm. 2 que és sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques
no es preveuen modificacions i els beneficis fiscals són els mateixos que hi havia
al 2013. Recordar que es preveuen beneficis fiscals per incentivar la contractació
de personal i per a una nova activitat a les empreses.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 3 de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica, aquest any també es congela i no es modifiquen tarifes. El 2013 ja es
va reduir la quota d’aquells vehicles més utilitzats i com a dada d’interès
recordar que hi ha un tant per cent molt elevat de vehicles que estan exempts o
bonificats. Per exemple estan exempts els vehicles oficials, agrícoles i els de les
persones que tinguin un 33 % de disminució o més, i es bonifiquen els vehicles
de 25 anys i els híbrids.
En quan a l’Ordenança fiscal núm. 4 que és la que regula l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que són les
plusvàlues, correspon a l’impost que es paga quan es compra o s’adquireix per
herència un immoble i es fa el canvi de titularitat. Es continua amb la
bonificació del 90 % quan la persona que ha adquirit l’immoble estigui
empadronada al municipi i també s’ha afegit una exempció relativa a que si una
persona ha perdut l’habitatge per un procediment d’execució hipotecària o
altres motius, també estarà exempt de pagament de la plusvàlua municipal.
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Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres no es preveuen
modificacions tot i que cal recordar que hi ha una bonificació del 75 % per
aquelles obres que es realitzin en façanes del nucli antic de Cardona i La
Coromina. I per l’obertura d’una nova activitat dins el nucli antic es preveu una
bonificació del 90 % de l’import.
Pel que fa a la Ordenança núm. 7 que és per la taxa de prestació de serveis
generals, no es modifica i només s’inclouen les tarifes de la piscina del Vilar
Rural i es modifica la tarifa del Centre Cívic pel que fa a les activitats d’interès
públic que fan les entitats del municipi amb ànim de lucre i per l qual es fixa un
preu de 5 € /hora.
L’última modificació que es preveu correspon a l’Ordenança Fiscal núm. 16 que
és la taxa de prestació del servei de gestió de residus municipals. En aquest cas
s’inclou una bonificació del 5 % en els locals comercials de menys de 120 m2 i
s’inclouen totes les activitats tant de comerços d’alimentació com la resta de
locals comercials. També es preveuen dues bonificacions socials per a les
famílies monoparentals i famílies nombroses que tindran una bonificació d’un
25 % sempre i quan no superin 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya, que per dir-ho en xifres és de 19.919,32 € de la unitat familiar.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que el ple de les
ordenances juntament amb el ple dels pressupostos són els dos plens més
representatius que hi ha al llarg de l’any i no sap com està treballant l'equip de
govern però creu que no surt de l'apatia. Una setmana o deu dies abans del ple
s’envia als grups la proposta del que hi haurà i no s’avança. Al començament de
la legislatura ja va dir a l’equip de govern que havien de ser valents, que fossin
novedosos i que fossin imaginatius. A mitja legislatura ho va tornar a recordar i
ara ho torna a fer. Des del seu grup són conscients que els serveis s’han de pagar
i s’han d’obtenir ingressos, però el que no es pot fer i menys tal i com està ara la
situació és incloure tota la gent en el mateix sac. Una família que els pares
estiguin treballant i tinguin un bon nivell d’ingressos han de pagar, però una
família en que els pares estiguin pagant una hipoteca i a sobre estiguin a l’atur,
no és lògic que es posi en les mateixes condicions que l’altre i el seu grup no
acaba d’entendre que es prevegi que tothom pagui el mateix. S’ha de ser
imaginatiu per ingressar menys i poder fer que la gent que estigui patint se li
pugui donar un millor tracte.
El segon plantejament és en relació a com es volen arribar a acords amb els
grups. L'equip de govern reuneix al seu grup i li fa propostes i després reuneix al
grup de CIU i també els fan el mateix. I dóna la sensació que els vulguin
acontentar agafant una mica d’aquí i una mica d’allà i així anar passant dia a
dia. Espera que aquest no sigui el procediment que utilitzin en tot perquè a la
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llarga es portaran sorpreses, i per tant espera que es posicionin més clarament,
que s’inclinin per un costat o per un altre.
També vol dir que a l’hora de confeccionar les ordenances s’ha de reflectir per a
què es vol apostar. Si per unes millores socials i en aquest cas aquestes millores
s’han de veure reflectides a les ordenances, o si s’aposta per un altre tipus de
polítiques. No entrarà a valorar ordenança per ordenança, però de manera
general el PSC està en sintonia amb l’equip de govern en tant que s’han congelat
la majoria de les taxes. Però com han reclamant altres vegades consideren
necessari apostar per una tarificació social en funció dels ingressos de cada
unitat familiar, i l'equip de govern els diu que de noment no disposa de les
dades necessàries per a plantejar-ho dades però s’hauria de fer. I ja que no es
pot fer aquesta tarificació social haurien d’haver previst una amplia millora en la
bonificació a les persones que més ho necessiten.
Amb aquests ordenances s’han quedat molt per sota. Es va proposar, per
exemple, que hi hagués bonificacions en l’IBI que és una càrrega impositiva
molt important per les famílies i que també afecta la gent sense recursos que ho
estan passant malament, i no ha pogut ser. Només s’ha aconseguit amb la taxa
de les escombraries en relació a les famílies monoparentals i nombroses que si
que s’ha plantejat una rebaixa i creu que s’han quedat curts en la proposta
proposada pel seu grup. Són conscients i conseqüents amb el fet que els serveis
que es donen s’han de pagar, però s’ha de ser imaginatiu i buscar altres vies
d’ingressos que serveixin per ajudar a les famílies que ho estan passant
malament. Aquesta és la seva postura general en relació a les ordenances fiscals.
La Sra. Molner diu que tingui en compte que s’està parlant de les ordenances
fiscals. Per tant ser imaginatius depèn de com ho entengui, per que les
ordenances fiscals com sap molt bé el regidor socialista venen marcades per llei
i hi ha bonificacions que es poden aplicar i d’altres no. En quant a ser valents
pensa que ho són i que el grup socialista no ha aportat cap proposta per escrit al
respecte, a diferència del grup de Convergència que sí que ho ha fet. El portaveu
socialista només ha aportat un retall de diari com a única proposta, i l’equip de
govern sempre ha treballat per aconseguir el consens entre els grups i recollir
les seves propostes. Ja s’han inclòs bonificacions socials. I per tot això no entén
com el grup socialista diu que estan en sintonia amb l’equip de govern i tot i això
fa aquests comentaris, de manera que el convida a que quan tingui una proposta
la faci per escrit, perquè ells sempre han estat oberts a les seves aportacions i
des del principi se’ls ha donat la informació, de forma ràpida i s’han contestat
totes les seves qüestions.
Intervé l’alcalde dient que tot i que la tinent d’alcalde ja ho ha explicat vol afegir
que l’ajuntament de Cardona inverteix molts recursos en polítiques socials i que
s’ajuda a la gent que no pot pagar i ho justifica oportunament. De fet, es compta
amb una Àrea de Serveis Socials que ajuda a més de cent famílies en temes
bàsics com menjar, aigua, pagament de lloguers, etc. La partida d’atenció a les
persones en concepte d’aquests ajuts s’ha anat incrementant progressivament i
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per això no és de rebut que se’ls acusi de ser un govern que no actua a nivell
social. I en quant al consens, l’obligació responsable de l’equip de govern és
consensuar els temes entre tots els grups. S’han fet rebaixes fiscals molt
importants sense tocar els serveis públics i tenint en compte que l’ajuntament
està immers en un pla d’ajust. Tot i això s’han intentat rebaixar els rebuts de
l’IBI i encara que l’equip de govern voldria haver promogut una rebaixa encara
superior en tots els tributs, no es pot fer en tant que la normativa és la quina és i
una rebaixa de major envergadura és inassumible. El portaveu socialista parla
d’apatia i això no es correspon a la realitat, en tant que l’equip de govern té tota
la il·lusió de poder continuar treballant per millorar la qualitat de vida dels
ciutadans de Cardona.
El Sr. Casas, contestant a la regidora, diu que sembla que no han entès què vol
dir ser valents i imaginatius. El que els està dient des d’un primer moment és
que s’ha de recaptar el necessari per tal de mantenir els serveis però que es gravi
més a qui ho pot pagar.
La Sra. Molner contesta que qui té una propietat paga l’impost de béns
immobles i qui no té cap propietat no paga. I amb aquesta reducció que s’està
proposant de l’IBI s’afecta al 90% del padró d’aquest impost. I en les plusvàlues
ja es preveuen bonificacions per l’habitatge habitual.
El portaveu socialista diu que tot i els arguments de l’equip de govern, reitera
que cal que ser més valents i que a nivell impositiu cal gravar més a qui més té i
preveure bonificacions o rebaixes que puguin afavorir les persones amb menys
recursos.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda diu que li faci les propostes per escrit per
veure com vol concretar les seves demandes, en tant que l’equip de govern ha
inclòs les propostes que li han fet arribar, considerant que les ordenances s’han
de consensuar entre els grups. I que plantejar segons què en el mateix moment
del Ple és anar una mica massa tard a l’hora de fer propostes.
El Sr. Casas demana si no li pot fer propostes de paraula. I la Sra. Molner
contesta que sí, però que ho hauria d’haver fet abans, no ara que es porta el
dictamen a consideració del Ple, sobretot tenint en compte que s’han portat a
terme diverses reunions per tal de parlar-ne.
La portaveu del Grup Municipal de CIU, Sra. Cloti Farràs explica que des del seu
grup han analitat la proposta d’ordenances amb una triple perspectiva: la de
govern, la de la ciutadania i tenint en compte la situació actual, tant de país com
de poble. Per una banda entenen que pel govern és una gran responsabilitat
quadrar el pressupost mirant cada cèntim i analitzant els impostos i les taxes,
que són la principal font dels ingressos. Però escoltant les propostes que els ha
fet el veïnat han triat les suggerències que han cregut convenients i que els ha
semblat que podien ser realitzables. D’acord amb això s’han fet arribar cinc
propostes a l’equip de govern. Una en relació a l’IBI, demanant un major esforç.
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També es va demanar un estudi de com es gestionen els diners que s’ingressen
en concepte d’IAE per l’ajuntament per tal que es puguin fer una reinversió dels
ingressos d’aquest impost en les empreses que contractin personal i que innovin
perquè això afavoreix la promoció econòmica del municipi. També es va
demanar una rebaixa de l’impost de vehicles de tracció mecànica, en tant que
aquest impost és més alt que en poblacions veïnes i això fa que a vegades es
donin d’alta vehicles en altres poblacions. La quarta proposta és una bonificació
als comerços que es troben emplaçats al nucli antic, tenint en compte que el
centre històric està declarat be d’interès cultural i no hi poden haver
contenidors, de manera que els comerços que estan ubicats en aquesta zona han
de fer més esforç per anar a abocar les escombraries perquè tenen els
contenidors més lluny. I finalment, com a darrera proposta, una explicació i
rectificació de com es podia preveure una taxa de l’ús del centre cívic per part
d’aquelles entitats que el demanen amb afany de lucre, que passi de deu euros
l’hora a deu euros el dia.
I al seu grup li sembla que menys en el darrer cas les seves proposes no s’han
acceptat. En alguns casos la resposta ha estat que no es poden rebaixar més els
ingressos de l’ajuntament i en altres casos els ha semblat que no els han
contestat exactament el que estaven demanat. De totes maneres suposa que de
la gestió dels 175.000 euros que hi ha en el pressupost d’ingressos en concepte
de l'IAE se'n podrà tornar a parlar aviat en el debat entorn del pressupost.
El seu grup creu que era un bon moment per fer aquests plantejaments tenint en
compte que els equipaments bàsics estan fets, que tot i que hi ha hagut la
problemàtica del PUOSC sembla que s'ha pogut resoldre i que la gran inversió
futura que s'ha de fer al poble és la zona esportiva i suposen que té el
finançament assegurat. Per tant, els semblava que era un moment per fer una
mica més d'esforç i anar disminuint la pressió fiscal. Sigui com sigui, el seu grup
votarà d'acord amb la posició responsable que sempre han tingut i analitzant la
resposta de l'equip de govern.
La tinent d'alcalde delegada d'Hisenda diu que anirà explicant per punts la
resposta que el govern va fer a cadascuna de les propostes que CiU va plantejar.
Pel que fa a l'IBI el grup municipal de CiU no va proposta una rebaixa general
de l'IBI sinó que el tipus de rústica fos el mateix que el d'urbana. Aquesta
proposta no s'ha acceptat en la seva totalitat, però si en part, ja que s'ha baixat el
tipus de rústica d'un 0,78 a un 0,75.
La Sra. Farràs comenta que el que diu la tinent d'alcalde és correcte. La
proposta de l'equip de govern era que el tipus per l'IBI de rústica fos del 0,76 i
que es va baixar al 0,75 arran de la seva proposta. El seu grup havia demanat un
tipus del 0,73 en el sentit que els semblava que com que part dels terrenys ja
passaven a tributar com a rústica i tenint en compte que en l’Ajuntament hi han
tres persones menys treballant els semblava que era assumible.
La Sra. Molner diu que la rebaixa que s'ha fet és just al llindar que l’Ajuntament,
no perdi ingressos respecte a l'any passat. I recorda que ara hi haurà una nova
normativa cadastral que suposarà que el sòl urbanitzable que no s'hagi
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desenvolupat passi a tributar com a rústic i això ja suposarà una rebaixa
d'ingressos.
Pel que fa a l'IAE sí que es van comprometre a fer-los arribar una llista amb
totes les empreses que tributen per aquest impost. Com saben, des de la última
modificació, només el paguen les empreses que facturen més d'un milió d'euros
i a més és un tema que, si així ho volen, es pot parlar amb el pressupost.
Pel que fa a la baixada de l'impost de circulació, fa uns anys que ja es va baixar
per aquells vehicles més utilitzats. Hi ha municipis que el tenen més baix, però
també hi ha municipis on és més alt, com per exemple a Súria.
I es dóna la circumstància que hi ha un 30% dels vehicles exempts o bonificats.
Una major rebaix és inassumible.
Pel que fa al tema de la taxa d’escombreries dels comerços, es va demanar que hi
hagués una tarificació diferent pels establiments que estan al nucli antic en
funció de si tenien més o menys lluny els contenidors. L'ordenança està prevista
per metres quadrats i si són d’alimentació o no. Atenent a la seva proposta es va
preveure una reducció del 5% en tots els comerços, tant d’alimentació com de la
resta, de menys de 120 m2.
I pel que fa al Centre Cívic, és cert que el grup de CiU van fer una altra proposta,
i aquí se'ls va emplaçar a que com que cal reunir i organitzar el consell gestor de
l'equipament, que sigui allà on es concretin els detalls de la seva regulació.
Intervé l'alcalde i diu que el grup de CiU coneix la dificultat d'ajustar els
ingressos i les despeses de l’Ajuntament de Cardona perquè la capacitat d’ingrés
d'aquesta administració local és molt limitada. Cardona no té empreses de grans
dimensions que aportin molts diners en impostos locals. I l'ajust que s'ha fet és
molt important. A l'equip de govern ja li agrada que hi hagin propostes de
rebaixa d'impostos i taxes i precisament això és el que s’ha intentat fer en els
darrers anys. Però l’Ajuntament ha de complir el pla d’ajust que té aprovat. I la
tendència en època de bonança en aquest ajuntament no havia sigut de baixar
impostos, sinó pujar-los, i per tant ara es demana un esforç a nivell fiscal en una
època en que de per si ja hi han menys ingressos i menys transferències d'altres
administracions que és una mica complicat d’assumir i entendre. La portaveu
també ha parlat del PUOSC, de manera que sap que hi han ajuts i pagaments
que no s'han realitzat. I es volen portar a terme altres inversions que no estan
subvencionades, si més no en la seva totalitat. La Generalitat, a més, recorda
que déu molts diners a l'ajuntament, més d'un milió i mig d'euros. El fons de
cooperació també s'ha reduït amb el que suposa per a les finances municipals.
Però tot i això per primer cop des del 2007 en que l'IBI es va anar pujant, i els
rebuts augmentaven un 10% cada any, aquest 2015 un 90% dels rebuts baixaran
i això sí que suposa un canvi important. El govern anterior havia anat pujant
cada any aquest impost sense preveure cap mesura perquè els ciutadans
poguessin gaudir algun any d'una baixada d'aquest impost i això és una realitat.
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L'esforç que fa aquest govern potser és insuficient, perquè a ells també els
agradaria una baixada superior si fos assumible, però és molt tenint en compte
la realitat actual, i la situació econòmica de l’Ajuntament i per tant s'ha fet una
aposta important però essent realistes i arribant on es pot arribar. Cal tenir en
compte que l’Ajuntament aquest darrer any ha deixat d'ingressar uns 80.000
euros en concepte d’IBI i que són molts diners. L’esforç és molt important i la
voluntat d’aquest govern és continuar en aquesta línia, amb la tarificació social
que ja s’ha començat a implementar i amb la reducció de l’impost que més
influència té en tota la ciutadania.
La portaveu del grup de CiU diu que per a formular les seves propostes a nivell
d’ordenances ja han partit d’un anàlisi del moment. I que no és el mateix la
realitat de fa deu anys, en que tothom treballava i hi havia més feina que no pas
l’actual.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i del
Grup Municipal del PSC (2).

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

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, passa ha
plantejar els següents precs i preguntes:

1. El Sr. Casas diu que en primer lloc, i recordant l’últim ple, va quedar pendent
l’informe de les despeses dels treballs efectuats al Portal de Sant Miquel. Es va
quedar que els passarien un informe i valoració de que havien suposat els
preparatius de les tanques del Corre de bou en aquest punt i encara no l’ha
rebut.
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L’alcalde contesta que ja li passaran, perquè la veritat és que no ho tenia
present.
2. El segon punt que volen portar al present Ple és una qüestió adreçada a
l’alcalde o al regidor de Festes. I és que els agradaria que fessin una valoració del
cost i la utilitat de la carpa que s’instal·la per la Festa Major. Perquè realment, i
com a causa de la pluja, veuen que s’hi van fer pocs actes. Però com que veu que
avui tenen la pell prima i estan sensibles, demana disculpes si això ja es va
comentar en alguna comissió de Festa Major, en tant que per motius de feina ell
no hi ha pogut assistir.
L’Alcalde diu que amb tot el que porta viscut en aquesta legislatura,
difícilment es pot dir que el seu grup tingui la pell fina. Pel que fa a la carpa
es va valorar en la comissió de Festa Major i tant el regidor com ell mateix ja
van dir que de cara a l’any que ve s’hauria de plantejar la conveniència i
utilitat de la carpa tal i com està prevista. Perquè la carpa sí que va servir per
alguns actes, però diumenge va ploure moltíssim i no es va poder utilitzar i el
dilluns, en previsió, els actes ja es van fer al pavelló.
La carpa té un cost de 2.700 euros aproximadament i es va parlar de tenir
una carpa on s’hi pugui fer tot o no instal·lar la carpa, i també de fer algun
dels balls al pavelló. Es van emplaçar a la comissió de Festa Major del mes de
gener per tal de prendre la decisió de si s’instal·la la carpa o no, i si es fa a la
Fira o al Portalet. Fins i tot es va plantejar fer el ball a l’aire lliure el dissabte
i el diumenge a la fira i el dilluns fer-lo al pavelló gratuïtament.
El Sr. Casas diu que l’únic acte que va veure a la carpa vas ser, precisament,
un acte d’ERC, i per això li va estranyar.
El Sr. Estruch diu que això déu ser perquè com que el grup socialista fa
temps que no fa actes a Cardona el seu portaveu es fixa en els d’ERC.

3. La següent qüestió és recordar que en l’aprovació del pressupost de l’any
passat l’equip de govern va agafar un compromís en relació al projecte Cardona
Integral i, concretament, del projecte del camp de futbol. Li llegirà literalment:
“tal i com s’ha acordat amb el grup municipal socialista i un cop acabada
aquesta temporada a mitjans de juny, i en previsió que l’execució de les obres
relatives a la remodelació del camp de futbol en el marc del projecte Cardona
Integral no es desenvolupessin o s’allarguessin més del previst, es concretarà
una fórmula alternativa per dotar d’un camp de futbol de gespa el municipi i
d’aquesta manera poder començar aquesta obra el darrer quadrimestre del
2014, preferentment a inici de la temporada 2014-2015”. Aquest és l’acord a que
van arribar els dos grups municipals. I interpreta, sense voluntat de ser
futuròleg ni visionari, que s’està complint el que en el seu moment ja va predir a
l’equip de govern quatre o cinc mesos endarrere: que acabaria la temporada el
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dia 1 de juny, que passaria la Festa Major i que ens aniríem a finals d’any sense
haver començat l’obra del camp de futbol. Creu que ja estem en aquests
moments i en aquesta realitat i no vol que soni a amenaça, però sí que creu
oportú agafar les paraules del cap parlamentari d’ERC ,el Sr. Oriol Junqueras,
quan diu que és difícil confiar en el que no segueix els compromisos signats. I el
temps li està donant la raó.
L’alcalde diu que el seu grup pot tenir la pell fina però el portaveu socialista
està fent un ple amb un grau de populisme i de demagògia que comença a
espantar. En primer lloc ha llegit un acord que aquest govern està complint.
Diu que el govern es compromet a començar les obres preferentment el
darrer quadrimestre de 2014 i estem a la meitat d’aquest quadrimestre.
Evidentment que el govern hauria volgut iniciar les obres abans, però com li
va explicar ahir en una reunió en que li va presentar com estava la situació i
els projectes executius de consolidació del terreny i del camp de futbol, no
s’ha pogut començar abans. El primer interessat en iniciar el projecte és el
seu grup però la bona notícia de tot això és que l’ajuntament de Cardona ha
aconseguit els diners per fer el camp de futbol, té el projecte sobre la taula
per aprovar-lo i tramitar-ne l’adjudicació i serà el mateix ajuntament qui
serà promotor de l’obra. La seva intenció és començar-la abans d’acabar
l’any i així ho mantenen i serà si no hi ha cap entrebanc que ho impedeixi.
El portaveu socialista abans parlava de diners i el seu grup ha presentat un
projecte que des de fora es veu molt fàcil però que implica gairebé 3 milions
d’euros d’inversió a Cardona en els propers tres anys, i que no costa diners
als cardonins. Un projecte que es producte del treball i de les aportacions de
la Fundació SHE i de la fundació americana del doctor Valentí Fuster que
aporta diners, entre ells un mínim d’un milió dos-cents mil euros pel camp
de futbol. Si no fos així no el tindríem. I és un projecte que va molt més enllà
i que té unes rutes saludables, un espai de vida activa, el projecte “Cardona
verda”, un projecte d’integració social, etc. I un seguit d’esdeveniments que
ja estan signats i que quan s’hagi recuperat el Cine Calin permetrà
desenvolupar un conveni amb un mínim de dotze esdeveniments que
impactaran directament a la promoció econòmica i social de la vila. En
aquesta legislatura no s’ha treballat per un camp de futbol, sinó per un
projecte de futur per la gent de Cardona, perquè la població no marxi i la
gent se senti activa i arrelada al municipi. I també perquè vingui gent de fora
i s’aconsegueixi fer efectiva la projecció exterior de la vila. I això és el que
presenten. Evidentment si el projecte consistís en posar gespa artificial ja ho
tindrien, però ho han transformat en un projecte que va molt més enllà i en
molts diners per al municipi, que no provenen majoritàriament de
l’administració, sinó de privats. Perquè la Diputació ha ajudat molt a
l’ajuntament, però la Generalitat no, per impossibilitat segurament, de
manera que no la culpa pas perquè no té diners, però no ho ha fet. I
l’ajuntament de Cardona, amb una única aportació de la Diputació de
300.000 euros ha aconseguit diners per fer un projecte de futur més de 3
milions d’euros. Considera, per tant, que val la pena esperar dos mesos per
consolidar bé una actuació d’aquesta envergadura. I mantenen el
compromís, a més, de començar abans que acabi l’any.
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I també vol deixar constància de que el CF Cardona té, en l’actualitat, unes
instal·lacions esportives molt millors de les que tenia fins ara. Amb uns
vestidors que no són una meravella però sí que més segurs i dignes que els
que tenia anteriorment i que ara es disposa d’unes instal·lacions que
quedaran per La Coromina i que han comportat una inversió molt important
de l’ajuntament de Cardona de la qual se’n poden sentir orgullosos. S’han
millorat les instal·lacions del camp de futbol de La Coromina i això ja
quedarà per aquest nucli i per Cardona.
El Sr. Casas diu que agrairia a l’alcalde que es mirés el que vol dir
“demagògia”, que és partir d’unes bases falses per fer unes afirmacions. I que
ell no parteix de cap base falsa. Sap molt bé, com ha llegit textualment, que
va parlar del darrer quadrimestre, però preferentment a inici de temporada,
que és el 7 de setembre. I encara no s’ha mogut res.
L’alcalde contesta que li ha remarcat que les obres començarien en el darrer
quadrimestre. I que està clar que les hauria volgut començar abans, però que
s’ha treballat de valent en un projecte de futur i per proporcionar unes
instal·lacions dignes al Club de futbol.
El Sr. Casas pregunta a l’alcalde si és cert o no que n’havien parlat d’això, del
que està passant. I el Sr. Estruch contesta que no està passant res, si més no
res de negatiu. Suposa que quan diu “el que està passant” es refereix a haver
arranjat el camp de futbol de La Coromina i en tenir sobre la taula un
projecte de zona esportiva i una inversió prevista per al municipi de tres
milions d’euros. Es tracta d’assegurar el futur de Cardona, i no entén com
pot qüestionar-ho o plantejar que és una mala situació.
El Sr. Casas diu que a ell el preocupa que anirà passant el temps sense que
s’iniciïn les obres, i que s’està complint el que ell ja va predir.
L’alcalde diu que s’hi està treballant i que les obres com ja li ha dit
començaran abans de que acabi l’any. L’ajuntament no ha estat amb els
braços creuats en aquest tema. I remarca de nou que no s’ha incomplert que
es comencin les obres en els darrers quatre mesos de l’any, i que no creu que
s’incompleixi aquesta previsió perquè s’està treballant per complir-la. De
totes maneres si no es complís, tenint en compte el projecte que es té entre
mans és un projecte de futur i no d’un govern concret, i el que pot suposar
per a la vila de Cardona, caldria que fos una mica honest i que hi donés el
màxim de suport. I que en el projecte més important pel futur del municipi
no li vingués d’un mes. El portaveu socialista pot dir que s’ha trigat tres anys
a posar gespa al camp de futbol i aquesta és una realitat, però no es tracta
d’això, sinó que s’ha volgut anar molt més enllà. Posar gespa artificial al
camp de futbol és important per al CF Cardona, això no ho qüestiona, però
no comportarà nous llocs de treball ni generació de nova activitat econòmica.
I li demana que valori tot això.
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El Sr. Casas diu que ja saben que tenen el suport del grup socialista en
aquest projecte, però que les coses que havien parlat s’estan complint i això
és el que li sap greu. I continua dient que aquest punt té dues parts: una era
el compromís i l’altre és la queixa que li volen fer formalment de la nul·la
participació en el procés. Molts dels membres de la corporació van estar
presents en una reunió a Barcelona amb membres de la Fundació SHE i es
va quedar que cada mes o mes i mig es faria una reunió de seguiment. I que
sàpiga no se n’han fet més, i està parlant de fa deu o onze mesos.
Primer se’ls va explicar un projecte en que es deia que hi havia un
aparcament soterrat al camp de futbol que finalment no es fa. Després un
segon projecte en que es deia que hi hauria una pista d’atletisme al voltant
del camp de futbol i tampoc es fa. Després un tercer projecte, que és el que hi
ha actualment, però que es deia que executaria la Fundació SHE, i ara
l’executa directament l’ajuntament. Cada dia va canviant el projecte i l’equip
de govern hi participa, però ells que estan fora s’han de creure el que els hi
diuen i també els agradaria participar-hi, tal i com van demanar.
Entén que l’alcalde en viu el dia a dia i sap en quin punt s’està, però a ells
cada dia els van variant els projectes i els han d’anar dient que sí sense
haver-s’hi pogut implicar.
L’alcalde respon que no ha anat canviant de projectes i, a més, el portaveu
socialista ha estat informat de tots els canvis, que ell mateix acaba de
repassar. Uns canvis que no tan sols han pogut conèixer, sinó que s’han anat
discutint. Tota la informació que ha tingut l’ha anat facilitant a la resta de
grups. Evidentment que la negociació és complicada, perquè és un projecte
d’una gran envergadura i diferent, en tant que és de promoció públicoprivada, que requereix un esforç important i és lògic que no sigui el plenari el
que el negociï. Parla de reunions i té raó, perquè segurament se n’haurien
pogut fer més. Ja hi ha insistit però les agendes són com són, sobretot la del
doctor Fuster i les coses han anat així. Per tant, es disculpa en aquest sentit
tot i que creu que això no condiciona la resta. Els grups tenen tota la
informació i el regidor socialista participa cada dimarts a les juntes de
govern on es parla de tot, i se li proporciona tota la informació que demana.
La participació hi ha sigut, en aquest i tota la resta de projectes. Que vulgui
més detall ho entén, però ha d’entendre que tal i com li recorden la
responsabilitat la té ell com alcalde i el seu grup com a govern, i hi ha coses
que les han de fer ells per operativa i també per aquesta responsabilitat.
El Sr. Casas diu que ja entén que és un projecte complicat, però també li
agradaria que entengués la seva postura.
L’alcalde diu que no l’entén perquè el que pot comprendre és que li digui que
li agradaria participar més, però no la reflexió que ha fet entorn del camp
d’esports, que no la troba encertada i que no la comparteix.
El Sr. Casas diu que el que vol és que es tingui en compte la seva reflexió.
L’equip de govern ja sap que pel projecte Cardona Integral poden comptar
amb el suport del seu grup, però sí que voldria que els deixessin implicar.
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4. El darrer punt és en relació al Geoparc. El seu grup tenia moltes expectatives i
veuen que el tema està diluït, i els agradaria saber com està i si hi ha manera
d’impulsar-lo.
L’alcalde contesta que s’han mantingut vàries reunions relatives al Geoparc.
Cardona és membre del patronat d’aquest ens, que encara no s’ha reunit
perquè hi havia un problema polític, de capitalitat, de partits. Això ja està
resolt i som membres del patronat tot i que Cardona hi és amb aquella
condició que no s’és membre de ple dret pel tema de la dificultat d’acceptar
una de les condicions, que és el fet que es promogui el tema de l’artesania
de sal. El Geoparc de la Catalunya central és membre de la UNESCO i han de
venir tècnics d’aquesta organització a avaluar les infraestructures de
Cardona i conèixer l’activitat de l’artesania de la sal. Un tècnic del Geoparc
està fent l’informe per justificar a la UNESCO que el que s’està fent aquí és
una tradició centenària que no afecta negativament, en cap moment, el
recurs natural de la sal. Cardona és una part important per al Geoparc i hi
som de facto, però formalment cal convèncer als de la UESCO per poder-hi
ser, amb totes les condicions i podent seguir impulsant l’activitat de
l’artesania de la sal, fent-los entendre que no suposa l’explotació
incontrolada d'aquest recurs. L’impacte que tindrà la pertinença per
Cardona serà relatiu, com també ho és per a la resta de punts. Però Cardona
està vivint un molt bon any a nivell turístic i s’està treballant en molt bona
direcció.
El Sr. Casas diu que si s’hi està treballant és perfecte, perquè el seu grup
pensa que és una iniciativa que pot suposar un impuls turístic que pot
beneficiar el municipi, i que és important estar-hi a sobre.
Pel Grup Municipal de CIU:
-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta el
següent:

1. Que en sintonia amb el que deia el portaveu socialista, ells van participar a la
reunió del projecte Cardona Integral que es va portar a terme el darrer trimestre
de l’any passat a Barcelona, i que es va acordar que s’anirien fent reunions amb
la Fundació SHE cada dos mesos per anar fent el seguiment del procés. També
és cert que s’han anat produint totes les modificacions del projecte que
esmentava el Sr. Casas i, tot i que s’han anat informant dels canvis, la veritat és
que es donen les coses fetes que els grups de bona voluntat han acceptat. Però
des dels grups es senten una mica a part, tot i que es diu que és un procés de
poble i que tots els regidors i regidores han estat convidats a les exposicions que
ha fet el doctor Valentí Fuster i que s’han anat implicant com han pogut
personalment i com a grup en tot el que s'ha organitzat. De manera si és un
projecte de poble i no d'un grup cal que es tinguin en compte els regidors de tots
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els grups municipals en tant que molts cops es parla de participació ciutadana i,
en efecte, és molt important que participi la ciutadania, però també és
important que ho puguin fer ells en tant que representants d'una part molt
important de la població.
2. Com que avui es compta amb un públic jove i al seu grup municipal li ha fet
molta il·lusió que hagin assistit al ple, abans de començar els ha demanat si
volien que fes alguna pregunta a l'equip de govern aprofitant el torn de precs i
preguntes. I han plantejat dues preguntes.
N'hi ha una que ja s’ha comentat, que és quan tindrem el camp de futbol de
gespa. I l’altre és com s’haurà d’actuar si diumenge 9 de novembre venen i ens
treuen les urnes.
L'alcalde contesta que com ha dit anteriorment en relació al camp
d'esports, ara ja es tenen els projectes executius i s’està tramitant el
procés de contractació per poder iniciar les obres, que començaran abans
de que acabi l'any. I la durada aproximada de les obres és de dotze mesos.
Pot anar d'un mes amunt o un més avall i quan es pugui concretar un
calendari precís s’explicarà a la població, però el tema està molt bé
perquè hi han els diners, els projectes i una data d’inici propera.
I pel que fa a la segona pregunta, dir que aquest és un procés participatiu
que, fins al dia d'avui, organitza el Govern de la Generalitat. Ja veurem si
segueix sent així perquè la situació és complicada i ens estan tallant les
ales a nivell de participació i de democràcia, i no hi han precedents en
aquest sentit. Però el cert és que l'IES Sant Ramon està habilitat com a
espai de votació i no hi ha cap consigna que hagi de passar res, sinó que el
diumenge tothom ha de poder anar a votar amb total naturalitat i no s'ha
de produir cap problema ni incidència, ni es pot concebre que ningú
tregui les urnes. Qui vulgui participar ho ha de poder fer amb tota
normalitat, i qui no vulgui participar no hi anirà sense que això suposi
cap problema, com en tots els processos participatius. No s'està fent res
diferent que no es faci en altres llocs que volen expressar la seva voluntat
i considera que és molt bo que la gent pugui manifestar la seva opinió i
decidir el que vulgui. En aquest moment és important que la gent
participi i que no tan sols tinguin la paraula els representants polítics
sinó tota la ciutadania.
3. En relació a les obres del carrer Hospital, han vist que estan avançades i que
està quedant bé. I volen saber si s'han fet certificacions d'obra i si hi ha alguna
desviació respecte del pressupost inicial.
La tinent d'alcalde contesta que de moment hi ha una certificació d'obra i
que en principi tot el que s'ha executat està inclòs al projecte. I que si hi
ha alguna modificació se sabrà al final, i si fos el cas ja els hi farien saber,
però que en principi no hi ha res sobrevingut que impliqui una desviació
de l'obra.
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L'alcalde diu que l’únic que cal destacar és que l’Ajuntament tenia
l'objectiu de recuperar la pedra i que la circumstància que s'ha donat és
que molta d'aquesta pedra, un cop s'ha tret, s'ha fet malbé i el procés de
poder-la aprofitar ha estat complicat, de manera que sí que s'ha hagut de
fer algun canvi en aquest sentit. Caldrà negociar amb l'empresa que ha
realitzat l'obra si això té la consideració de canvi o es pot incloure en el
pressupost de millores.
La Sra. Farràs diu que si que sembla que la pedra es veu molt nova, i
l'alcalde contesta que del carrer original fins a com a mínim la plaça de
Sant Jaume és gairebé tot pedra autèntica, recuperada. Es van numerar
les pedres i per tant se sap amb precisió quines són noves i quines no.
4. La Sra. Farràs diu que vol acabar el Ple desitjant que el diumenge 9 de
novembre sigui un dia molt tranquil, participat, i cívic. I que el nostre país ja ha
demostrat en molts moments que sap fer-ho i organitzar-se perquè això sigui
possible.
Per acabar, l’alcalde agraeix l'assistència al Ple als alumnes del Col·legi Mare de
Déu del Carme i els convida a participar als propers que es celebrin.

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

