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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2015
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 24
de novembre de 2015, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN
ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació
s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
Sr. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació,
Oscar Campos Planes.

Sr.

Excusa la seva absència el Regidor:
SR. JOSEP SERRA I CASALS
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:
1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de
conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de les
Eleccions a Corts Generals 2015, a celebrar el dia 20 de desembre,
convocades pel Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre.El Secretari llegeix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny que diu
el següent:
“La formació de les Meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les
Juntes Electorals de Zona.
El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin menors
de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de
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tenir el títol de batxiller o el de Formació Professional de segon Grau o
subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
Es procedeixi de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cada
un dels membres de la Mesa.
El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè
posteriors a la convocatòria.” I explica que en aquest moment ens trobem dins
d’aquest període.
A continuació explica el procediment a seguir per aquesta formalització de les
Meses Electorals.
Consistirà en un sorteig públic, mitjançant el nou programa informàtic
“CONOCE” facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística (Oficina del Cens
electoral), que automàticament donarà els resultats.
Finalitzat el procediment, queden constituïdes les Meses Electorals, a la vista
del cens, per raó del sorteig, de la següent manera:

SORTEIG DE MEMBRES DE MESA

MUNICIPI: CARDONA
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: PAVELLO POLIESPORTIU
ADREÇA: CTRA MIRACLE (DEL) S/N
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: JUDITH DOMINGO SORRIBES

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1rPRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n -

Nom: JOAN PONS MASCARÓ
Nom: SERGI JODAR GENER

VOCAL 1r -

Nom: SANTIAGO LOPEZ VILLA

VOCAL 1r SUPLENT 1r VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: BEGOÑA TORNE LASSO
Nom: RAQUEL BURGUES IBAÑEZ

VOCAL 2n -

Nom: MARC COTS GONZALVO

VOCAL 2n SUPLENT 1r –
VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: ELENA GONZALEZ FERNANDEZ
Nom: M. TERESA DAVINS CAPDEVILA
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DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: A
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: FRANCISCA DE HARO CAZORLA

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: GEMMA ESTORCH
Nom: LAURA FERNADEZ MENDEZ

VOCAL 1r -

Nom: MERCEDES JIMENEZ GUERRERO

VOCAL 1r SUPLENT 1r VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: SALVADOR HUERTAS ANGLES
Nom: JACINTO GENER PERAIRE

VOCAL 2n -

Nom: J. RAMON BARRERA PONS

VOCAL 2n SUPLENT 1r VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: TANIA LOZANO DIAZ
Nom: ANNA BADIA ROSAS

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: B
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: OLGA PALÀ TRISTANY

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n -

Nom: ESTHER MIRALLES MARTOS
Nom: MARTA SOTO RUBIO

VOCAL 1r -

Nom: SANTIAGO ROMERO MATEOS

VOCAL 1r SUPLENT 1r VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: CONSUELO MARQUEZ ARENAS
Nom: JOSE MARIA SIMON CANAL

VOCAL 2n -

Nom: MARIA PORREDON BRICHS

VOCAL 2n SUPLENT 1r VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: MARIA SALA ARNAU
Nom: GENOVEVA SILVA MORENO

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA: U
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: ANTONA SERENA DAVINS

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: MONTSERRAT BENITEZ GUERRERO
Nom: DANIEL FLORES CAPARROZ

VOCAL 1r -

Nom: M. ISABEL GARCIA DONCEL

VOCAL 1r SUPLENT 1r VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: NÚRIA CRESPO COLL
Nom: ALEJANDRA ENCINAS PASCUAL

VOCAL 2n -

Nom: MATILDE CASAS SANTAEULALIA

VOCAL 2n SUPLENT 1r VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: MARIA CARMEN BARTES CARRETERO
Nom: AGUSTI CAUDET FALCO
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DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 001 MESA: A
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: MONTSERRAT SALA BUENO

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: M. PILAR BARONS PEÑARROYA
Nom: RAMON GUALS COLELL

VOCAL 1r -

Nom: JOSEP SALA TERUEL

VOCAL 1r SUPLENT 1r VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: JOSEP VENDRELL MANENT
Nom: ELISEO SIMON SOLE

VOCAL 2n -

Nom:MONTSERRAT PLAIXENS RIBERA

VOCAL 2n SUPLENT 1r VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: DAVID SALA LLORDELLA
Nom: AINHOA CARMONA SANCHEZ

NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASAL DE LA GENT GRAN DE LA COROMINA
ADREÇA: C ESGLÉSIA (DE L') NUM: 35
COROMINA (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 001 MESA: B
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: DAVID MORENO MARTINEZ

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: ANTONIO HARO MARQUEZ
Nom: AGUSTÍN MORENO SANCHEZ

VOCAL 1r -

Nom: DAVID CASTAÑO LARA

VOCAL 1r SUPLENT 1r VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: FRANCISCO RODRIGUEZ ACOSTA
Nom: PEDRO FERNANDEZ PLANAS

VOCAL 2n -

Nom: M. CARMEN GARROSTAS SUERO

VOCAL 2n SUPLENT 1r VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA
Nom: ANA MARIA JUBERÓ VILANOVA

A continuació, es passa a votació.
S’aprova per unanimitat dels 10 membres presents dels onze que composen la
Corporació, la composició de les 6 meses electorals del municipi de Cardona;
Acordant-se així mateix, remetre la corresponent documentació a la Junta
Electoral de Zona, per la seva supervisió.
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1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i
servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL.
Es va acordar en Comissió Informativa que aquest punt quedés sobre la taula en
espera d’un major estudi.

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a sol·licitar la
incorporació al Consorci del Bages per a la gestió de residus a partir
del dia 1 de gener de 2016 i aprovar els seus estatuts de
funcionament.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que tant l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local(LBRL) com l’article 66.3 l) del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,(TRLMC), aprovat per decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, estableixen la competència del municipi per la recollida i
tractament de residus. Servei que, a més, té la consideració de mínim d’acord
amb l’article 26.1.b) a) de la LBRL.
Atès que durant l’any 2002, els plens dels ajuntaments de Manresa, Aguilar de
Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Castellbell i el Vilar,
Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara i
Rocafort, Fonollosa, Gaià, L'Estany, Marganell, Moià, Monistrol de Calders,
Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navàs, Rajadell, Sallent, Sant Feliu
Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages,
Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d'Oló,
Santpedor, Súria, Talamanca i el ple del Consell Comarcal del Bages, van
acordar la creació del Consorci del Bages per a la gestió de residus i van aprovar
inicialment els seus estatuts, de conformitat amb el que disposava l'article 313
del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atès que mitjançant resolució dictada per la Directora General d’Administració
Local, en data 11 d’abril de 2003, es va inscriure el Consorci constituït en el
Registre d’entitats locals de Catalunya, amb la denominació de Consorci del
Bages per a la gestió de residus i codi d’identificació 9821080001.
Atès que l’article 2.3 dels estatuts del Consorci preveu que “Podran integrar-se
posteriorment a la constitució del Consorci, altres entitats públiques i entitats
privades sense ànim de lucre. La seva integració requerirà acord de la majoria
absoluta del Consell Plenari del Consorci que establirà les condicions
d’integració”.
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Atès que l’article 2.4 dels estatuts del Consorci estableix que “Formarà part
d’aquests estatuts la Carta d’ens consorciats on s’hi registraran les
incorporacions i separacions per part del/de la secretari/ària del Consorci”.
Atès que l’article 4.4 dels citats estatuts indica que “El Consorci es regeix pels
seus estatuts i, amb caràcter supletori, per la legislació aplicable als ens locals.
Les peculiaritats del seu règim estatutari són d’aplicació prioritària i suficient i
constitueixen una excepció del règim legal general dels ens locals sobre les
matèries que regulen, en virtut de l’habilitació legal de l’art. 316.1 del Decret
179/95“.
Atès que l’Ajuntament de Cardona, compleix amb les condicions subjectives per
formar part del Consorci del Bages per a la gestió de residus, d’acord amb els
seus estatuts i que aquesta incorporació suposaria una millora en l’eficiència
dels serveis transferits.
L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de
la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Sol·licitar la incorporació al Consorci del Bages per a la gestió de
residus a partir del dia 1 de gener de 2016 i aprovar els seus estatuts de
funcionament.
Segon.- Adscriure el servei de recollida selectiva de paper, cartó, vidre i
envasos lleugers al Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb efectes 1
de gener de 2016.
Tercer.- Una vegada aprovada per part del Consorci del Bages per a la gestió de
residus la incorporació de l’Ajuntament de Cardona, facultar a la Junta de
Govern Local a nomenar un representant al Consell plenari del Consorci i a
portar a terme quantes gestions i procediments siguin necessaris per
implementar els acords anteriors.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que el fet d’estar dins el Consorci suposa poder gaudir
d’avantatges importants.
No tant sols es preveu un estalvi d’uns 10.000 €, sinó que també es podrà
accedir a la infraestructura del consorci.
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La gestió de la deixalleria i el reciclatge es farà a través del Consorci, que a la
vegada pot prestar altres serveis.
A continuació l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, del Grup Municipal Socialista, pregunta si l’Equip de Govern ja té
decidit qui serà el representant de l’Ajuntament al Consoci.
El Sr. Alcalde contesta, que o bé serà ell mateix o delegarà en el regidor de Medi
Ambient.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
10 regidors presents dels 11 que formen la Corporació.
1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adscripció del
servei municipal de deixalleria de l’Ajuntament de Cardona al servei
comarcal del deixalleries del Consorci del Bages per a la gestió de
residus, a partir del dia 1 de gener de 2016 i aprovació de les bases
que regularan l’esmentada adscripció del servei.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que un dels objectius de la gestió dels residus municipals és el d’afavorir el
seu reciclatge i valorització.
Atès que un element important d’aquesta gestió és l’existència de deixalleries,
enteses com a centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus
municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
Atès que el Consorci del Bages per a la gestió de residus ha creat el servei
comarcal de deixalleries del Bages, amb l’objectiu d’integrar les deixalleries dels
municipis en un únic servei comarcal que abasti a tots els municipis que hi
estiguin interessats, incloent aquells que no disposen de cap instal·lació de
deixalleria fixa.
Atès que aquesta integració de les deixalleries comporta uns clars avantatges de
gestió i prestació del servei i de millora de l’eficiència en la utilització dels
recursos públics. A més també comportarà que la regulació pugui ser conjunta
per totes les deixalleries, amb les especificitats necessàries per cada una d’elles
que calguin i facilitarà que, qualsevol veí d’un municipi que estigui integrat en el
servei, tindrà dret a utilitzar la deixalleria, fixa o mòbil, que desitgi o li vagi
millor; permetent, alhora, estendre el servei a tots els municipis de la comarca
amb independència del nombre d’habitants. D’altre banda la especialització del
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Consorci en la gestió de residus, fa que disposi de personal tècnic especialitzat
que pot millorar el control i eficàcia del servei.
Atès que tant l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local(LBRL) com l’article 66.3 l) del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,(TRLMC), aprovat per decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, estableixen la competència del municipi per la recollida i
tractament de residus. Servei que, a més, té la consideració de mínim d’acord
amb l’article 26.1.b) a) de la LBRL.
Atès que la necessitat de prestar aquest servei de deixalleria es troba al text refós
de la Llei reguladora dels residus, aprovat per decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol. Així l’article, 5.2a) preveu que cal promoure anualment accions de foment
destinades a “ establir i consolidar el servei de recollida selectiva, inclosa la
fracció orgànica, en els municipis de menys de cinc mil habitants”, mentre que
l’article 44.1 estableix que “(...) el servei de la deixalleria és considerat com un
sistema de recollida selectiva” .
L’article 53.1 de la citada Llei estableix que “ (...) tots els municipis han de
prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus (...), i
l’article 51.1 que “ els municipis de més de 5.000 habitants de dret,
independentment o associadament (...) han d’establir el servei de deixalleria
mitjançant la instal·lació de la planta o plantes necessàries per la recollida dels
residus especificats en l’annex d’aquesta Llei”.
Atès que l’Ajuntament de Cardona ha sol·licitat formar part del Consorci del
Bages per a la gestió de residus, ens que, a més dels serveis que inicialment va
assumir, pot, d’acord amb l’article 3.6 dels seus Estatuts, assumir altres serveis
de gestió de residus de competència municipal pròpia i de prestació obligatòria.
L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de
la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adscriure el servei municipal de deixalleria de l’Ajuntament de
Cardona al servei comarcal del deixalleries del Consorci del Bages per a la gestió
de residus, a partir del dia 1 de gener de 2016.
Segon.- Aprovar les bases que regularan l’adscripció del servei indicat i que
s’adjunten com a annex únic a aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de
residus.”
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Intervencions:
L’Alcalde explica que aquest punt és conseqüència directa de l’anterior.
A continuació l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
10 regidors presents dels 11 que formen la Corporació.
1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de la
imposició i ordenació de les contribucions especials per l’obra
“Reparació del paviment i millora de les xarxes bàsiques de serveis
tècnics i ambiental del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del
Pujolet de Cardona.”
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 13 de gener de 2014,
com a obra municipal ordinària, el Projecte de “Reparació del paviment i
millora de les xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambiental del carrer de
l’Hospital i un tram del carrer del Pujolet de Cardona”, redactat pels serveis
tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs,
de 173.603,36 €, que inicialment estaven subvencionades per una quantia de
40.000€ procedent de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i per la quantia de
119.973,02€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (2013-2017).
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de maig de 2014 va aprovar
provisionalment la imposició de Contribucions Especials per les esmentades
obres, de conformitat amb l’article 28 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
així com l’ordenació concreta de les contribucions especials, i es va aprovar la
relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants d’aplicar a la base
imposable el mòdul aplicable, consistent en la longitud de façana, que van ser
degudament notificades a tots els interessats.
L’esmentat expedient va ser exposat públicament, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2014,
durant trenta dies hàbils, als efectes de que es poguessin presentar reclamacions
així com si ho convenien els afectats constituir-se en associació administrativa
de contribuents.
Durant l’esmentat termini, en data 30/07/2014, van estar presentades dues
al·legacions per part del Sr. Manuel Sala Queralt, en nom propi amb RE 1276 i
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l’altre com a administrador de FIRASIS S.L. amb RE 1277, en les quals al·lega
que el repartiment de la base imposable més equitatiu seria tenir en compte
conjuntament les variables dels metres lineals de façana, cabuda i aprofitament
urbanístic de cada finca, enlloc d’aplicar únicament el relatiu als metres lineals
de façana.
Que en data 5 d’agost de 2014, el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, va comunicar a aquest
ajuntament, que per Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aproven
determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC, es
derogava la línea d’inversions, restant sense efecte la planificació inicial
aprovada per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya el 19/12/2013, i
que en el nostre cas afectava a la quantitat de 119.973,02€, previstos pel
finançament de les obres de “Reparació del paviment i millora de les xarxes
bàsiques de serveis tècnics i ambiental del carrer de l’Hospital i un tram del
carrer del Pujolet de Cardona”.
Que una vegada executades les obres, s’ha reduït el cost inicialment previst per
les mateixes, ja que la liquidació definitiva ascendeix a la quantitat de
149.484,90€.
Que l’esmentada obra està subvencionada per una quantia de 40.000€
procedent de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Que la base imposable serà de 21.896,98€, corresponents al 20% del cost que
l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra, que no supera el límit
exigit per la llei.
Atès l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2015 i l’informe jurídic de data 3
de novembre de 2015, en el qual consta que es procedent modificar el mòdul de
repartiment de la base imposable aplicat al projecte de contribucions especials
d’aquesta obra i aplicar el mòdul obtingut per la edificabilitat de la finca en
proporció al metre lineal de façana que doni a la zona d'actuació d’acord amb
allò permès en el pla especial de protecció del conjunt històric de la vila de
Cardona en cadascuna de les finques afectades, , pel fet ser un mòdul de
repartiment més equitatiu.
Per tot l’anteriorment exposat, aquesta Alcaldia-Presidència previ informe
favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Estimar les al·legacions presentades en data 30 de juliol de 2014,
pel Sr. Manuel Sala Queralt en nom propi amb RE 1276 i com a administrador
de FIRASIS S.L. amb RE 1277, contra l’acord del Ple de la Corporació de data
27 de maig de 2014, d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a
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conseqüència de l’execució de l’obra “Reparació del paviment i millora de les
xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambiental del carrer de l’Hospital i un tram
del carrer del Pujolet de Cardona”, de conformitat amb l’informe tècnico-jurídic
esmentat.
Segon.- Aprovar la modificació de la imposició i ordenació de les
contribucions especials per l’obra “Reparació del paviment i millora de les
xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambiental del carrer de l’Hospital i un tram
del carrer del Pujolet de Cardona”, que va ser aprovada provisionalment pel Ple
de la Corporació en data 27 de maig de 2014, d’acord amb la liquidació
definitiva i amb les següents determinacions:
a) El cost definitiu de l’obra ha estat de 109.484,90€, essent aquest el cost
suportat per l’Ajuntament. (el 80% del cost total aportat per l’Ajuntament es de
87.587,92€)
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 21.896,98€,
corresponents al 20% del cost suportat per l’Ajuntament.
c) S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable el coeficient
obtingut per l’edificabilitat de la finca en proporció al metre lineal de façana.
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que
resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del
mòdul aplicable, segons consta en el document annex.
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els
interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris
o titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa de
Contribuents.
Cinquè.- Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i
es publicarà en el BOP.
Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació per
majoria simple abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials.
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que
corresponguin.
Setè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en terminis
fraccionats si així ho sol·liciten els interessats.
Vuitè.- Aplicar l’Ordenança General de Contribucions especials en tot el que
no estigui previst en aquesta acord.”
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge, Sr. Joan Hernández, per tal que expliqui el dictamen.
El Sr. Hernández, explica que durant el període d’informació pública de
l’expedient de contribucions especials, es van presentar dues al·legacions, les
quals demanaven que es tingués en compte no tant sols el metre lineal de façana
sinó també l’aprofitament urbanístic. Es va creure que les al·legacions eren
justes i per aquest motiu es van atendre. Això suposa un nou recàlcul de les
contribucions i és en aquest punt on ara ens trobem.
Recorda que es van reunir amb els veïns del sector per explicar aquesta nova
situació.
Cal dir que les quotes a satisfer son, en general, molt baixes.
Es congratula de l’obra feta i del fet de que la repercussió econòmica pels veïns
és molt baixa.
A continuació l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, del Grup Municipal Socialista, demana si el fet de combinar dos
factors com son el metre lineal de façana i l’aprofitament urbanístic, serà una
qüestió puntual o bé se seguirà aplicant en posteriors imposicions i ordenacions
de contribucions especials.
Contesta el Sr. Hernández, que l’aprofitament urbanístic és un paràmetre que
s’ha de tenir en compte, doncs creu que fa més justa l’aplicació i imposició de
contribucions especials.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal Socialista (1) i dues
abstencions del Grup Municipal de CIU (2).
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1.6.-Proposta de l’Alcaldia-Presidència relativa a la renúncia al
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Cardona.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Vista la instància presentada per la regidora Maria Elena Xixons i Clotet en
data 12 de novembre de 2015, per la que posa de manifest la seva voluntat de
renunciar al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Cardona per motius
personals.
A l’empara del que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General.
Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentats de la renúncia del càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Cardona presentada per la Sra. Maria Elena Xixons i Clotet.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, que nomeni com a regidor en
substitució de la Sra. Maria Elena Xixons clotet, al Sr. Alfons Romero Idígora,
següent de la candidatura electoral presentada per Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) a les passades Eleccions Municipals
celebrades el 24 de maig de 2015.
Tercer.- Donar trasllat del present acord, a la Sra. Maria Elena Xixons i
Clotet, al Sr. Alfons Romero Idígora, i a la Junta Electoral Central.”

Intervencions:
L’Alcalde agraeix de tot cor els anys de dedicació de la Sra. Xixons a aquest
Ajuntament i per tant, al servei al poble de Cardona. És conscient que es perd
una gran regidora, que a fet la seva feina amb amor i entrega absoluta. Es
trobarà molt a faltar. I li desitja per aquesta nova etapa que ara comença molta
sort i molta empenta.
La Sra. Xixons, agraeix al Sr. Alcalde que en el seu dia confiés en ella. Quant va
arribar a l’Ajuntament li va semblar que la responsabilitat era molt gran, però
amb el pas del temps l’experiència a esdevingut molt satisfactòria.
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Aprofita l’ocasió per agrair a tots els tècnics i personal de l’Ajuntament tota
l’ajuda rebuda i molt especialment a la Brígida Manau amb qui la uneix una
estreta amistat que va més enllà de qüestions laborals. De tots ells a aprés molt.
Ara, però la vida li a fet un tomb, i creu que la seva responsabilitat li fa veure
que ara no toca estar a l’Ajuntament.
Reitera novament el seu agraïment al Sr. Alcalde i als seus companys de l’Equip
de Govern.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, del Grup Municipal Socialista, es suma a les paraules dites
pel Sr. Alcalde i desitja a la Sra. Xixons molta sort i empenta en la etapa que ara
inicia. Diu que aquí te uns companys pel que necessiti.
La Sra. Xixons agraeix les paraules del Sr. Casas.
La Corporació es dóna per assabentada.

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

