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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 23 DE DESEMBRE DE 2015
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia
23 de desembre 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. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació, Sr.
Oscar Campos Planes.
1.1.- Pressa de possessió del Sr. Alfons Romero Idígora com a
regidor d’aquest Ajuntament.El Sr. Alcalde inicia la sessió amb la pressa de possessió del regidor substitut
de la regidoria Sra. Maria Elena Xixons i Clotet, que és el Sr. Alfons Romero
Idígora, del Grup Municipal d’ERC.
A continuació el Sr. Alcalde demana al Secretari-Interventor si te la
credencial del Sr. Alfons Romero i Idígora,
El Secretari-Interventor contesta que sí,
Seguidament, l’Alcalde demana al Sr. Romero i a tots els assistents que es
posin dempeus, per tal de prendre possessió del càrrec de regidor.
L’alcalde demana al Sr. Romero:
“Jureu o prometeu per la vostra consciencia i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?
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El Sr. Alfons Romero i Idígora contesta:
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal i per fidelitat a Catalunya i
al poble de Cardona”
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna l’enhorabona al nou regidor i li desitja una
bona feina al servei de tots els cardonins i cardonines. I convida al nou
regidor a ocupar el seu lloc entre els seients dels seu Grup Municipal.
El President continua la sessió del ple, amb els onze regidors presents, i
s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre
aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.2.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat en l’article 4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent al
tercer trimestre de l’any 2015, 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.
Es dóna compte al Ple de l’informe de tresoreria, regulat en l’article 4 de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, de
l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any 2015,
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.
El Sr. Secretari-Interventor, diu que en aquesta moments l’Ajuntament de
Cardona està satisfent les factures a proveïdors a 30 dies des del moment en
que la factura entra pel registre. Per tant, s’estan complint els paràmetres
legals vigents.
A continuació, l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no
intervenen.
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L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
2.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any
2015, 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.
Es dóna compte al Ple de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona corresponent al tercer trimestre de l’any 2015,
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.
El Sr. Secretari-Interventor explica que s’estan complint amb normalitat els
paràmetres d’execució del pressupost aprovat per l’exercici 2015.
L’Alcalde pensa que tant aquest punt com l’anterior representen una
ingerència clara en l’autonomia municipal de l’Estat.
A continuació, l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no
intervenen.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que aquestes
normes afecten a tots i cadascun dels municipis de l’Estat.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

2.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació
inicial del Pressupost General i de la Plantilla de Personal d’aquest
Ajuntament per a l’any 2016.El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Primer.- Atès l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
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Locals, que assenyala que les entitats locals elaboraran i aprovaran
anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els pressupostos de la
pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les societats municipals
(en el cas que ens ocupa al no existir organismes autònoms ni societats
municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de la pròpia entitat).
Segon.- Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, estableix que els ens locals elaboraran i aprovaran anualment un
pressupost general en el que s’integraran, el pressupost de la pròpia entitat,
els dels organismes autònoms dependents de la mateixa, i els estats de
previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social
íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen el
contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els estats
de despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que contindran
l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a
l’organització pròpia de cada entitat, així com també com a annexos al
mateix, els programes anuals d’actuació, inversions i l’estat de previsió i
moviments del deute, així com el procediment d’elaboració i aprovació de dit
Pressupost.
Tercer.- En aplicació de la normativa anterior, així com també al contingut
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer
del Títol VI de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula la estructura dels
pressupostos de les entitats locals i de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre pel que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal per a l’exercici
econòmic 2016.
Quart.- Atès la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
Cinquè.- Atès l’article 90.1 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local, el 126 de Reial Decret Legislatiu 781/86, text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; l’article 283 del Decret Legislatiu
2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’article
26 del Decret 214/90, de 30 de juliol de 1990, pel que s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, els quals exigeixen que anualment
i mitjançant el pressupost s’aprovi la plantilla del personal municipal.
Sisè.- Atès els informes emesos pel Secretari-Interventor municipal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent proposa al Ple de la Corporació d’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de
Cardona per a l’exercici econòmic del 2016, en la forma que s’expressa al
resum per capítols següent:
ESTAT DE DESPESES
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingències

2.043.865,55 €
1.673.411,83 €
37.000,00 €
275.044,00 €
3.000,00 €

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

313.188,75 €
126.379,93 €
420.347,24 €
4.892.237,30 €

ESTAT D’INGRESSOS
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Subvencions corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials

2.113.000,00 €
20.000,00 €
696.150,00 €
1.490.372,90 €
147.896,72 €

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

123.437,75 €
301.379,93 €
4.892.237,30 €

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal d’aquest Ajuntament
per a l’any 2016 que forma part d’aquesta proposta com a documentació
annexa.
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Annex 1 : Plantilla de personal
A) LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Número Denominació
Places
1
Secretari-Interventor

Grup
A1

CD Dedicació
26

Complerta

Vinculació Adscripció
a la plaça
Propietat
SecretariaIntervenció

2.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.1.- SOTS-ESCALA TÈCNICA
Número Denominació
Places
1
Tècnic
d'Administració
General (Cap de
Secció)

Grup
A1

CD Dedicació
24

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

Adscripció

Serveis
Generals
Inversions

2.2.- SOTS-ESCALA ADMINISTRATIVA
Número Denominació
Places
1
Administratiu

Grup

CD Dedicació

C1

15

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Intervenció
Serv. Finan.
Hisenda
Territori
Secretaria

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Llicències MA

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Tresoreria

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

14

Complerta

Propietat

Atenció al
públic
Jutjat de Pau
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3.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1.- SOTS-ESCALA TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1.1.- CLASSE TÈCNICS SUPERIORS
Número Denominació
Places
1
Tècnic Arxiu

Grup

CD Dedicació

A1

20

Complerta
Parcial
15 h
Parcial
10 h
Complerta

1

Tècnic Arquitecte

A1

22

1

Tècnic Arqueòleg

A1

20

1

Tècnic
d’Administració
Especial (Cap de
Serveis Econòmics)

A1

24

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

Propietat

Urbanisme

Propietat

Art i Història

Vacant

Intervenció i
Serveis
Econòmics

Vinculació
a la plaça
Vacant

Adscripció

Arxiu

3.1.2.- CLASSE TÈCNICS MITJOS
Número Denominació
Places
1
Aparellador

Grup
A2

CD Dedicació
21

Complerta

Urbanisme

3.2.- SOTS-ESCALA SERVEIS ESPECIALS D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.2.1.- CLASSE POLICIA LOCAL
Número Denominació
Places
1
Sergent

Grup

CD Dedicació

C1

19

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció
Policia Local

1

Caporal

C1

15

Complerta

Propietat

Policia Local

1

Caporal

C1

15

Complerta

Vacant

Policia Local
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Policia Local

C1

14

Complerta

Propietat

Policia Local

2

Policia Local

C1

14

Complerta

Vacant

Policia Local
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B) QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL
Número Denominació
Places

Nivell equip
Grup

Nivell Dedicació
equip
CD
11
Complerta

1

Auxiliar Administratiu

C2

1

Auxiliar Administratiu

C2

11

1

C2

1

Oficial Cap Brigada
accidental
Oficial Serveis Varis
Brigada
Oficial Serveis Varis
Brigada
Oficial ElectricistaLampista 1a Brigada
Peó Cementiri

2

Tipus
Contracte
Indefinit
Indefinit

14

Parcial
15 h
Complerta

C2

12

Complerta

Indefinit

C2

11

Complerta

Indefinit

C2

12

Complerta

Indefinit

E

10

Complerta

Indefinit

Peó Serveis Varis Brigada

E

10

Complerta

Indefinit

1

Assistent Social

A2

16

Complerta

Indefinit

1

Educadora Social

A2

16

Indefinit

2

Treballadora Familiar

C2

12

Parcial
20 h
Complerta

2

Auxiliar de la Llar

C2

12

Indefinit

1

C2

12

1

Auxiliar Administratiu
Serveis Socials
Enginyer

A1

22

1

Aparellador

A2

21

1

Professor Escola d’Adults

A2

16

Parcial
20 h
Parcial
30 h
Parcial
15 h
Parcial
20 h
Complerta

1

Auxiliar Biblioteca

C2

13

Complerta

Indefinit

2

Conserge

E

11

Complerta

Indefinit

1

Peó – Conserge

E

11

Complerta

Indefinit

1

Tècnic Comunicació i
Participació
Tècnic Habitatge

A2

18

Complerta

Indefinit

A2

18

Complerta

Indefinit

Monitor Activitats de
Lleure
Tècnic d’Esports

C2

12

Indefinit

A2

16

Parcial
20 h
Complerta

*

*

Complerta

Indefinit

5
1
1

1
1
1
1

Personal Serveis Piscina
Coberta: SocorristaMonitor cursos natació

Indefinit

Indefinit

Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit

Indefinit
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Tercer.- Exposar els expedients dels procediments d’aprovació del
pressupost i de la plantilla de personal al públic durant un termini de 15 dies
mitjançant inserció al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis
municipal, en el ben entès que, si durant el termini d’exposició pública no es
presenta cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament.
Quart.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per
l’exercici econòmic 2016, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província, que inclourà el resum per capítols i es publicarà íntegra la
plantilla. Així mateix, es traslladarà còpia del pressupost a l’Administració de
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner.
La Sra. Aida Molner explica que el pressupost que l’Equip de Govern ha
elaborat per l’exercici 2016, ha tingut en compte els ingressos i les despeses
que els serveis econòmics de l’Ajuntament els han presentat. És un
pressupost molt ajustat, doncs no es pot perdre de vista que s’haurà de
començar a amortitzar el Pla de Proveïdors i d’altres amortitzacions de
crèdits concertats.
Pel que fa a algunes aplicacions pressupostàries concretes, destaca que el
Capítol I, corresponent a Personal, puja lleugerament un 1 %, això suposa uns
20.000 €.
Recorda que l’any 2012 es va eliminar una paga extra al personal al servei de
l’administració local, i donat els acords arribats entre els representants dels
treballadors i l’Equip de Govern, durant l’exercici 2016 es retornarà el 50 %
de la paga extra perduda, que suposarà uns 40.000 €. Cal tenir en compte
que a l’any 2015 ja es va pagar un 25 %, per tant, encara quedaria pendent un
25 %.
El pressupost per l’exercici 2016 segueix incidint en les línies mestres del Pla
Estratègic de Cardona, i val la pena destacar que se segueixen tenint molt en
compte, els eixos bàsics de les polítiques de l’Equip de Govern com són els
Serveis Socials, Turismes, Salut, Habitatge i Joventut.
Destaca que es mantenen les aplicacions pressupostàries de Serveis Socials
amb dotacions econòmiques importants, donada l’actual crisi econòmica.
Es continuen les ajudes al foment de l’habitatge, ja sigui per habitatge, com
per reformes d’habitatges ja existents, com per exemple les Colònies dels
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Arquers. Hi ha una subvenció concedida per a la contractació d’un tècnic
d’habitatge que, d’entre d’altres, tindrà la responsabilitat d’elaborar un cens
de pisos buits en el casc antic. Aquesta subvenció és d’uns 15.000 €.
Aquest pressuposts també posa el seu focus en la promoció econòmica,
incidint en la promoció turística i les fires.
Son importants els ajuts a l’emprenedoria i l’Agencia de Desenvolupament,
que és una iniciativa comuna entre els Ajuntaments de Cardona i Solsona.
Se segueixen atorgant subvencions a l’Àrea de Joventut, igual que es feia en el
pressupost de 2015.
L’Alcalde vol agrair la feina feta per la Tinent d’alcalde Sra. Aida Molner i els
tècnics responsables de l’Àrea d’Intervenció.
Pel que fa a les inversions, aquestes baixen, ja que com ha dit abans la Sra.
Molner, en el proper exercici s’han d’amortitzar els crèdits.
Tot hi això recorda que ja s’havien pressupostat les obres corresponents al
camp de futbol com a camp de vida activa, centre de convencions i
allotjaments protegits, que es continuaran portant en marxa.
Ara es reprendran les obres del camp de futbol, que inclou també la
construcció d’una rotonda, peça fonamental en la millora de la mobilitat
viaria i d’accés a Cardona. Pensa que això serà una realitat a finals del 2016, i
recorda que l’Ajuntament en finança una petita part. També s’actuarà sobre
la llera del riu a la Coromina. A més es faran aportacions al Centre de
convencions.
En relació al pla de carrers, creu que s’obtindran subvencions de la Diputació
de Barcelona. Per exemple, el carrer Convent s’arranjarà molt aviat i també
està previst actuacions en altres trams viaris.
El tema de l’habitatge segueix sent una prioritat i es treballarà sobre dues
línies: s’intentarà fomentar l’habitatge desocupat i es treballarà sobre
l’habitatge nou com a les Colònies dels Arquers. Sobre aquesta qüestió, s’ha
fet una diagnosi, i ara, cal fer el procés participatiu, per posteriorment, poder
redactar un Pla director.
Es fonamental per l’Equip de Govern crear ocupació, i per tant es faran
accions de forment de l’ocupació i la millora de la qualitat de vida.
L’alcalde diu que es va fer una reunió amb els grups municipals i es va
constatar que havia bona predisposició, però cap proposta concreta.
A continuació l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Casas, del Grup Municipal Socialista, diu que li sap greu dir-ho, però el
pressupost és decebedor, poc atrevit. Creu que s’ha quedat per sota de les
expectatives i hauria de ser més clar. Els ingressos son els mateixos i les
despeses també.
Per tant, vol deixar clar que el seu grup sempre ha estat disposat a
col·laborar, però l’Equip de Govern facilita la informació amb poc temps per
poder-la estudiar i analitzar a fons, i, els hagués agradat que el pressupost fos
innovador, imaginatiu i valent.
Recorda que per l’exercici 2015 es van descriure més línies d’actuació però
moltes no van avançar. Poden comptar amb el grup municipal del PSC, però
si donen més temps per poder estudiar la documentació.
Aquest és un pressupost de subsistència i al seu grup li hagués agradat per
Cardona un pressupost amb majúscules. I reitera la voluntat de col·laborarà i
treballar sobre el pressupost.
L’alcalde diu que està totalment en desacord amb el Sr. Casas, el pressupost
és realista.
L’alcalde explica que cal recordar que aquest govern ha desenvolupat una
agència per crear un servei d’ocupació, que inclou un mapa formatiu. S’ha
passat de tenir una técnica a tenir un equip de 10 persones, més una altra que
ara s’ha d’incorporar i això s’ha fet amb subvencions. Per tant, l’aposta per
l’agencia és tenir valentia i l’aposta per l’habitatge també. Recorda que en
aquests últims anys s’han aconseguit més de 4 milions d’euros per aquests
conceptes i això en temps de crisis.
Les obres de construcció d’una rotonda al camp de futbol, el carrer hospital,
etc, també son apostes valentes. Creu que potser sí que haurien de ser més
ambiciosos i valents, però cal afirmar que s’està treballant be. El Pla
estratègic marca unes línies a seguir i per altra banda, és convenient recordar
que Cardona ha perdut habitants i això també fa minvar els ingressos.
Existeix un parc d’habitatges vells i cars i ara es treballa per millorar això. Per
tant no troba just que es digui que el pressupost de l’exercici 2016, és poc
valent. S’intentarà disminuir l’impacte de les amortitzacions sobre el
pressupost, però els miracles no existeixen.
A més vol destacar, que també hi ha altres projectes amb finançament que va
més enllà de les administracions i això pocs ho poden dir.
El Sr. Casas diu que no veuen una potenciació real de l’habitatge, pensa que el
crèdit ICO marca molt. No posen en dubte que es treballi.
Si que és cert que l’aspecte demogràfic també és un tema que limita molt, per
això creu que s’ha de potenciar més decididament l’habitatge.
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El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Casas per quines accions proposaria que es
fessin a banda de les que ja es fan?.
El Sr. Casas diu que s’hauria de parlar.
La Sra. Molner diu que la qüestió de l’habitatge s’està potenciant molt, Ara es
contracta una persona perquè faci un estudi sobre l’habitatge buit i per la
qüestió de pisos de lloguer. Per altra banda, vol recordar que l’Equip de
Govern no ha rebut cap proposta dels grups municipals de l’oposició i que
mai s’havia donat tanta informació com es dóna ara. Creu que és fàcil assistir
al Ple i deixar anar el discurs i no fer cap proposta.
L’Alcalde explica que més enllà de les paraules del Sr. Casas, demana que es
facin propostes.
Continua explicant que a banda dels 140 projectes que ha potenciat l’agencia,
que han propiciat que 120 persones poguessin treballar, hi ha alguna
empresa de polígon que ha volgut fer ampliació de personal i tot això és molt
positiu. És veritat que algun comerç ha tancat però també s’han iniciat noves
activitats. També s’està fomentant l’habitatge tant el públic com al privat.
Per tant, creu que no es pot caure en el derrotisme permanent.
El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU intervé dient que vol
recordar que abans del Govern d’ERC, havien d’altres governs que també van
fer coses i molt positives. Cada govern prioritza les partides que entén que ha
de prioritzar.
El pressupost que es presenta per a l’exercici del 2016, és un pressupost
estancat perquè no es pot fer res més. Existeixen uns ingressos i unes
despeses i al disminuir la població també suposa disminució d’ingressos. No
volen entrar en aplicacions pressupostàries concretes però tenen clar que la
càrrega impositiva ha de disminuir. S’ha de fomentar que augmenti el padró
d’habitants o be s’ha de disminuir la despesa. Evidentment, no volen ser
catastrofistes ni negatius, però els ingressos han d’augmentar però no
carregar la qüestió impositiva.
El Sr. Alcalde diu que tots els Govern, sense excepció, han fet coses bé i
d’altres malament. Recorda que han reduït la despesa de personal en uns
200.000 €. El fet de baixar per sota dels 5.000 habitants no ha de significar
un augment de la pressió fiscal.
El Sr. Serra diu que es tractaria de baixa els impostos que estiguin més
elevats.
L’alcalde diu que no descarta baixar els impostos quan sigui possible.
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El Sr. Serra diu que en relació al tema del préstec ICO, creu que abans de
signar-lo s’hauria d’haver negociat amb els proveïdors.
La Sra. Molner explica que el tema del crèdit ICO, no tenia res a veure amb
una negociació amb proveïdors, va ser una imposició legal. Aquells
Ajuntaments que no complien amb una sèrie de paràmetres es veien obligats
a contractar el crèdit ICO i lamentablement l’Ajuntament de Cardona no
complia amb cap de les exigències.
El Sr. Hernández explica que pel que fa a la plantilla, la massa salarial
representa una partida considerable dins el pressupost de l’exercici 2016,
doncs el catàleg de llocs de treballs és el que és. I vol deixar clar que l’Equip
de govern se sent molt orgullós del personal de l’Ajuntament, és una plantilla
que toca tots els serveis que es presten.
La proposta que presenten sobre la plantilla pressupostària pretén ser una
millora sobre la ja existent. Es pretén amortitzar la plaça de tècnic
d’administració general, degut a aquestes funcions les ha absorbit altre
personal. S’ha incorporat un Secretari-Interventor d’habilitació nacional i es
vol crear la plaça de tècnic d’administració especial, com a cap de l’àrea de
recursos econòmics donada la dificultat que suposa la gestió d’aquesta àrea
com a conseqüència de la molta legislació que sobre el tema econòmic està
fent el Ministeri d’Hisenda i Administracions Púbiques. Una altra qüestió a
destacar és la creació d’una nova plaça de tècnic d’esports,un cop aquesta
sigui coberta, es pretén amortitzar la plaça vigent de socorrista.
Aquestes actuacions haurien de donar un rendiment immediat que es veuria
materialitzat en un millor servei a la població. Per exemple, es pretén obrir
una tarda a la setmana l’atenció al públic.
El Sr. Casas valora positivament els canvis proposats sobre la plantilla, i per
tant, no hi veu cap problema.
El Sr. Serra diu que si els canvis son per millorar, doncs benvinguts.
El Sr. Hernández, es mostra convençut que durant l’exercici 2016 es podrà
donar més i millor servei a la ciutadania de Cardona.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7) i quatre abstencions, del Grup Municipal
Socialista (1) i del Grup Municipal de CIU (3).
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2.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de
retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
L’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 283.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
estableixen que les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de
treball existents en la seva organització, en els termes previstos en la
legislació bàsica sobre funció pública.
Atès el que disposa l’article 19.dos de La Llei 48/2015, de 29 d’octubre de
2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, relatiu a
l’increment de les despeses de personal al servei del sector públic, i en relació
amb els articles 160 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a
l’estructura de retribucions del personal funcionari.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari d’aquest
Ajuntament tindran un increment d’1 % respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2015, en compliment de l’article 19.dos de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre de 2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. En
conseqüència la seva quantia queda fixada, segons l’article 19.cinc de la Llei
48/2015, de 29 d’octubre de 2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016.
Segon.- La percepció del complement de destinació pel personal funcionari
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es
fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de
destinació serà l’establerta a l’article 23, punt 1, apartat C) de la Llei 48/2015,
de 29 d’octubre de 2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari
d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.
Quart.- Les retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament, tindran
un increment d’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en
compliment dels articles 19.quatre i 24, punts 1 i 2 de la Llei 48/2015, de 29
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d’octubre de 2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. En
conseqüència, aprovar el quadre de retribucions del Personal Laboral que
s'adjunta.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de CIU (3) i una
abstenció, del Grup Municipal Socialista (1).

2.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adjudicació
provisional del contracte d’obra per a l’execució del projecte
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida
activa”.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 2 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va acordar aprovar
l’expedient de contractació d’obres ordinàries corresponent al projecte
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida
activa”, amb un pressupost de licitació de 1.387.700,14 €, inclòs l’IVA, de
conformitat amb el projecte aprovat inicialment el dia 23 de desembre de
2014, en virtut d’allò que estableixen els articles 109, 110 i 115 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 274 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. L’adjudicació es realitza mitjançant procediment
obert amb l’aplicació de més d’un criteri de valoració, de conformitat amb
allò que estableixen els articles 150, i del 157 al 161 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Durant el període de presentació de proposicions se’n van presentar 5, que
corresponen a les entitats mercantils següents:
o GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU (CIF B-59859025 i domicili al
carrer Sant Joan d’en Coll, núm. 42-44, 08243 – Manresa)
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o PASQUINA, SA (CIF. A08798852 i domicili al Camí Can Calders, 8 1r
4t, 08173 – Sant Cugat del Vallès)
o CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU (CIF A-61126629 i domicili a la
Carretera C17 km 49,446, 08550- Balenyà)
o GICSA – GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA, (CIF. A43795442 i domicili al Polígon Industrial Riu
Clar, c/ Carbó número 84-86, nau 6, 43006 – Tarragona)
o EQUIDESA - EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA (CIF A30082945 i
domicili a la Ctra. de Múria, Km. 15, 30591 – Balsicas - Múrcia)
En data 1 d’octubre de 2015, es va procedir a l’acte d’obertura del sobre núm.
1 corresponent a la documentació administrativa de les 5 proposicions
presentades, i que van ser declarades admeses per complir tots els requisits
que figuren a la clàusula 13 del Plec de Clàusules administratives particulars
reguladores del contracte administratiu de les obres
En data 6 d’octubre de 2015, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2
relativa a la documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació ponderables
en funció d’un judici de valor.
En data 10 de novembre de 2015, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 3
amb la documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació quantificables
automàticament.
En data 17 de novembre de 2015, es va procedir a la valoració de l’informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals, com a conseqüència de tots els
resultats continguts, i en vista de les ofertes presentades, comparades entre si
i feta la valoració corresponent, es va observar que l’oferta presentada per
l’empresa EQUIDESA-EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA, contemplava
una baixa superior al 10 % de la mitjana. Per tant, es va creure aconsellable
demanar una justificació de preus que demostrés que els mateixos s’ajustaven
als valors de mercat. En el mateix sentit i amb l’objecte de garantir el
compliment del contracte, es va demanar la justificació de que l’esmentada
empresa disposava dels mitjans suficients com per no haver de subcontractar
parcialment més del 20 % de l’execució del contracte tal i com estableix la
clàusula 38ª Subcontractació del Plec de Clàusules administratives
particulars reguladores del contracte administratiu d’obra.
En data 24 de novembre de 2015, l’empresa EQUIDESA-EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS, SA., va presentar la documentació sol·licitada.
D’acord amb a a l’informe de l’arquitecte municipal de data 30 de novembre
de 2015, és dóna per bona la documentació aportada i es considera que és
l’oferta més avantatjosa, en tant que ha obtingut la major puntuació.
En vista de l’anteriorment exposat, d’acord amb els criteris de valoració que
figuren a la clàusula 14a., i de conformitat amb l’informe tècnic dóna el
següent resultat:
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Núm.

Proposicions

1

GRUP MAS
CONSTRUCTORS, SLU
PASQUINA S.A

2

CERTIS OBRES I
SERVEIS. SAU.
GESTIÓN INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, S.A.
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS SA.

3
4
5

Oferta
eco.

Pla
Mant.

Millora
A

Millora
B

Pla
Treball

Total
punts

4,86

20,00

5,92

5,00

6,66

42,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

20,00

16,81

4,20

10,00

54,31

23,07

20,00

20,00

05,00

6,66

74,73

45,00

10,00

20,00

05,00

5,45

85,45

En data 1 de desembre de 2015 la Mesa de Contractació, de conformitat amb
els informes -valoració emesos pels serveis tècnics municipals, de data 17 i 30
de novembre de 2015 ha proposat a l’òrgan de contractació que procedeixi a
adjudicar provisionalment el contracte “Remodelació del camp de futbol de
Cardona com a camp de vida activa”a favor de la proposició presentada per
l’empresa EQUIDESA-EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA.
Atès el que disposa l’article 135 de la Llei 30/2007 de contractes del sector
públic (LCSP).
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte d’obra que consisteix en
l’execució del projecte “Remodelació del camp de futbol de Cardona
com a camp de vida activa”, favor de l’oferta presentada per l’entitat
mercantil EQUIDESA-EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA. (CIF
A30082945 i domicili a la Ctra de Múria, Km. 15, 30591 – Balsicas - Múrcia),
per un preu de 1.030.550,89 euros, IVA no inclòs (1.246.966,58
euros IVA inclòs), d’acord amb les estipulacions i millores que s’indiquen a
continuació:
•

Millores proposades i valoració:

1. Equipament interior dels vestuaris, per import de 35.960 € (PEM)
2. Enderroc de la tanca i moviment de terres, per import de 15.000
euros (PEM)
3. Bancs exteriors, per import de 1.800 euros (PEM)
4. Equipament per al bar, per import de 3.500 euros (PEM)
5. Dotació econòmica certificació energètica de l’edifici, per import de
4.000 euros (PEM)
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•

Termini d’execució de les obres: 8 mesos i 22 dies

Segon.- Requerir l’adjudicatària provisional, l’entitat mercantil
EQUIDESA-EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA, perquè en el termini de 5
dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’adjudicació provisional al Perfil del Contractant, presenti la documentació
justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, constitueixi una garantia definitiva de 51.527,54 euros
a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu de la seva
constitució a la Unitat de Secretaria- Subunitat de Contractació de
l'Ajuntament de Cardona, de conformitat amb l’article 135.4 de la Llei
30/2007 de contractes del sector públic (LCSP).
Tercer.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte en el Perfil del
contractant, un cop notificada aquesta resolució a tots els licitadors, de
conformitat amb el que prescriu l’article 135.3 de la LCSP.
Quart.- Determinar que, un cop complertes per l’adjudicatari provisional
les obligacions previstes en el punt tercer d’aquesta resolució, l’adjudicació
provisional s’elevarà a definitiva.
Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació definitiva del
contracte.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al tinent d’alcalde delgat d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge, Sr. Joan Hernández.
El Sr. Joan Hernández, explica que l’Equip de Govern tenia moltes ganes de
poder portar aquest acord a la consideració del Ple, perquè finalment el camp
de futbol sigui una realitat.
El Sr. Alcalde diu que després de fer tot el procés administratiu ara toca fer
l’adjudicació provisional. Ja s’han reunit amb l’empresa i aquesta ha
justificat totes les qüestions sobre les quals existien dubtes. Recorda que en
l’àrea d’influència on es pretén actuar han sortit unes restes arqueològiques, i
aprofita per convidat als grups municipals a fer-hi una visita doncs son prou
espectaculars. En principi això no te perquè afectar ni retardar l’inici de les
obres, que es preveuen en breu.
El termini d’execució d’obres és el que a fixat l’empresa de 8 mesos i 22 dies,
des del seu punt de vista creu que és un termini molt ajustat.
Aquesta és una actuació que va més enllà d’un camp de futbol, es fan uns
vestidors, s’amplia la carretera de la mina i, s’executa una rotonda, etc.
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A continuació l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, del Grup Municipal Socialista, recorda que l’oferta econòmica
era la variant que més puntuava, i que aquesta empresa havia fet una oferta
baixa, i per això demana si l’empresa ha pogut raonar la seva oferta.
El Sr. Alcalde contesta que han estat molt estrictes a l’hora de fer
l’adjudicació i l’oferta s’ha de complir, en cas contrari es faran els
corresponents informes tècnics i jurídics i s’actuarà en conseqüència.
El Sr. Josep Serra, espera que es compleixin els terminis i es respecti el
pressupost i l’any vinent es pugui disposar del camp de futbol. Si no és
aquest any serà l’any vinent, doncs la gent està en aquell moment que es
conforma amb el que sigui.
L’alcalde diu que l’equip de govern va adquirir uns compromisos que esperen
dur a terme aviat.

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 tres
abstencions del Grup Municipal de CIU (3).

3.- MOCIONS.3.1.- Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya.
El secretari que subscriu, llegeix la Moció, següent:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de
2015, va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic
obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una
majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que
Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria
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sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés
constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de
preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les
mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de
seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran
de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de
la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir
exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra,
legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin
resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els
especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions
per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català
independent en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar
drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol.
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1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures
per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua
potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou
marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de
garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que
afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions
de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament
de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a
situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de
necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir
l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà
del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen
a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen,
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema
Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró.
Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es
poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció
primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei
orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita
llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la
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5.

6.

7.

8.

9.

Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de
les competències establertes en favor de les administracions
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei Orgànica
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès
a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que
els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets
fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració
universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets
Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la
plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les
administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el
futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries
per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada
en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius
a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica
privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen
els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)
amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel
Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel
que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc
social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de
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negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de
la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots
els finançaments estructurats, separant els pagaments que
compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que
constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les
taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats,
transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del
capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per
a la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc
social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i
compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball obert als
grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions
amb els responsables de la banca resident per a estudiar la
possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb
finalitats socials.”
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el
Tribunal Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol,
estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al
contingut de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden
efectuar una declaració política de suport a l’esmentada resolució, amb
consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a constatació
d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de
Catalunya.
Atesos aquests fets, el grup municipal d’ERC, proposa al ple de l’ajuntament
de CARDONA, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de CARDONA a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat
d’una part majoritària de la població del municipi.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament
de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
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Intervencions:
L’Alcalde explica que fruit de les eleccions del 27 S, es va constituir un
Parlament clarament independentista, el qual va aprovar una Resolució que
fixa les línies bàsiques d’actuació en el futur. El Govern Central a través del
Tribunal Constitucional va impugnar la Resolució i no tant sols s’ha posat en
qüestió la Resolució sinó també la possibilitat de pensar del Poble de
Catalunya a través dels seus representants.
L’AMI proposa que els Ajuntaments aprovin aquesta Moció en suport de la
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. El grup municipal d’ERC s’ha
quedat sol a l’hora de presentar i defensar la moció i li sap greu que el grup
municipal de CIU no s’hagi afegit a la moció. Mentre el grup municipal d’ERC
governi, l’Ajuntament de Cardona farà costat a la voluntat majoritària del
poble de Catalunya i l’única lleialtat serà el poble català.
A continuació l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas, del Grup Municipal Socialista, diu que en aquest cas seran
estrictes i no donaran suport a la moció i creu que la moció no te lògica, no és
coherent. La política ha de ser el mirall on tothom es pugui reflectir. No es
poden violar les normes en una societat civilitzada. Per tot l’exposat passa a
llegir el següent escrit:
“El Grup Municipal Socialista considerem que l’aprovació de la proposta de
resolució presentada per Junts pel Sí i la CUP constitueix un error polític
molt greu des de la recuperació de les institucions democràtiques.
La proposta de resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern
de Catalunya assolit, després de moltes lluites polítiques i socials, amb la
recuperació de les nostres institucions.
La conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill, també la
continuïtat de Catalunya a la Unió Europea tal i com diu del Tractat de la
Unió Europea en el seu article 4.2 i com declara el Comitè de les Regions
quan fa referència a aquest article, “’ l’avenç d’una regió cap a la
independència ha de ser considerat com un afer intern de l’Estat afectat i
recorda que en el cas que una regió obtingués la independència i volgués
integrar-se a la Unió Europea, hauria de presentat una candidatura oficial
al Consell i seguir el procediment d’adhesió de l’article 49 del TUE com
qualsevol Estat que volgués esdevenir un Estat membre de la UE”.
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Tots els nivells de les administracions i el conjunt de la ciutadania en un
estat democràtic com és el nostre són i han de ser els principals garants de
la legalitat.
El Grup Municipal Socialista vol manifestar que:
1. El resultat de les eleccions del 27 S no atorga un mandat democràtic per
a un procés unilateral cap a la independència.
2. La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la
independència els habilita per governar, no per trencar amb la legalitat.
A més, cal tenir ben present que la majoria de ciutadans i ciutadanes de
Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho van fer en favor dels
partits que aposten per la independència.
3. L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en greu risc la
unitat civil del poble de Catalunya.
4. L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya
en el marc constitucionals.
5. L’aprovació d’’aquesta resolució pot situar definitivament a la política
catalana en un carreró sense sortida del qual només se’n pot derivar un
conflicte institucional sense solució.
6. No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no
passi per un procés de diàleg, excogitació i pacte entre les institucions i
les forces polítiques catalanes i espanyoles.
7. Cal l’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes
federalistes que ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les
competències de l’Administració Genera de l’Estat i les de les Comunitats
Autònomes i, especialment en el nostre cas, les de la Generalitat de
Catalunya.
I per acabar,
8.

Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local
en l’estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la
independència.”

El Sr. Alcalde diu que el que posa en risc al País, és que molts joves no trobin
feina i hagin de marxar. El que posa en risc al País és que no tornin els diners
que paguen els catalans.
Volen explorar un camí que porti a la independència, volen un Estat propi per
millorar tot això. Recorda que l’Estat Espanyol va prohibir una Llei de
pobresa energètica que va aprovar el Parlament de Catalunya. L’obediència
no és supeditar-se a un Govern, com és l’espanyol, que dicta Lleis injustes.
Ara mateix no es pot garantir la igualtat i d’altres valors sinó és amb un Estat
propi. Creu que no es pot negociar res amb l’Estat espanyol. Ara toca
posicionar-se a favor del Parlament de Catalunya.
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El Sr. Casas diu que si s’haguessin llegit els annexos poder haguessin donat
suport a aquests annexos, però estan en contra dels punts 6 i 8 de la moció.
L’alcalde contesta que els annexos no s’han llegit, però tots els Grups
Municipals tenien la Moció íntegra molt abans del Ple, no es pot al·legar
desconeixement.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que estarien
d’acord amb la Moció, si aquesta no hagués estat sospesa pel Tribunal
Constitucional. Estan aprovant un cosa que ara no té sentit, arriba tard. És
una queixa a l’encallada que porten, i creuen millor esperar esdeveniments.
Sota el seu punt de vista estan posant als carros davant dels bous, doncs
encara no hi ha govern. Sobre això, algú s’ha de queixar i potser hagin de ser
els tres representants a l‘Ajuntament de Cardona de CIU.
Recorda que d’altres regidors a d’altres consistoris van ser imputats per
aprovar aquesta Moció, és veritat que després varen ser des imputats. Per
tant, creuen prudent esperar fins el dia 27 de desembre. Per veure si hi ha
Govern o no.
Reitera que el vot del Grup Municipal de CIU, és un vot de protesta a l’espera
de veure si hi haurà Govern o no.
Volen fer les coses de forma conseqüent amb el que saben, això no vol dir que
no hi siguin.
L’Alcalde diu que no ho entén, però ho respecta. Pensa que si és creu amb el
procés haurien d’estar d’acord amb la Moció.
El municipalisme ha de donar suport a la Moció, s’està compromès amb el
procés democràtic que està vivint el poble de Catalunya.
L’alcalde pregunta al Sr. Secretari-Interventor si es pot procedir a fer la
votació a mà alçada.
El Secretari-Interventor contesta que no hi veu cap objecció.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que queda aprovada pels 7 vots a
favor dels Srs. Ferran Estruch, Josep Tristany, Joan Hernández, Sergi
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Ballesteros i Alfons Romero i les Sres. Aida Molner i Maite Barrera, tots ells
del Grup Municipal d’ERC i quatre vots en contra dels Srs. Josep Serra,
Francesc Villegas i Jordi Ruiz, del Grup Municipal de CIU i el Sr. Jordi Casas
del Grup Municipal del PSC.

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

