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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2011
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 3
de novembre de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota
la Presidència de l'Illm. 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
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
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 de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del
dia 1 de setembre i Ple extraordinari del dia 24 d’octubre de 2011.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 1 de setembre
i Ple extraordinari del dia 24 d’octubre de 2011, s’aproven per unanimitat dels 13
membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 122 al 143
de 2011, 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.
122 al 143 de 2011, 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.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal socialista demana un aclariment
respecte el decret 139/2011, corresponent a la Junta de Govern Local número
39, de data 11 d’octubre de 2011. En concret sollicita a què es fa referència en els
punts 6.1.3 i 6.1.4 quan es parla de bestreta de tresoreria.
La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Hisenda concreta que
correspon a les sollicituds de concertació de les pòlisses de crèdit amb
Catalunya Caixa i “La Caixa”, per un import de 60.000 € i 150.000 €,
respectivament.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1
de gener de 2011.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió
anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2011,
cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme
durant l'exercici anterior.
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la
presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de
Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11
d'abril de 1997).
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Atès el que disposa l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, R.D. 2612/1996, de 20 de desembre.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1
de gener de 2011, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.
El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:
POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2010

5.116 habitants.”

L’alcalde explica que aquest dictamen és un tràmit formal que cal realitzar i que
a data d’avui, hi ha 5105 habitants inscrits al padró municipal.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista comenta que per part
del grup socialista no tenen cap objecció a fer al dictamen, però que sí que
permet fer una reflexió i és que Cardona està molt al llindar dels 5.000
habitants. En aquest sentit, recorda que una de les propostes del grup municipal
d’ERC era la de crear llocs de treball al municipi per ajudar a mantenir la
població i creu que és important aquest impuls a la creació de llocs de treball per
tal de revitalitzar la població de Cardona.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents de la Corporació.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de les
actes de les operacions de delimitació del terme municipal de
Cardona, signades amb els municipis de Pinós, Riner i Montmajor.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 8 de juliol de 2010 i 13 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament va
acordar el nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació,
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representants de l’Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del
terme municipal.
Havent-se convocat oportunament a aquests efectes, han estat realitzades les
operacions de delimitació amb els terme municipals de Pinós, Riner i
Montmajor, de les quals s’han aixecat les respectives actes signades per les
comissions de delimitació dels respectius ajuntaments amb resultat de
conformitat.
D’acord amb el que estableixen l’article 114.2.c del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitat de Catalunya, es requereix
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per adoptar aquests acords en matèria de delimitació del terme
municipal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les actes de les operacions de delimitació del terme
municipal de Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a
l’expedient i a les actes signades, amb els municipis que s’indiquen:
•
•
•

Acta de les operacions de Delimitació amb el terme municipal de Pinós
signada el dia 2 de març de 2011.
Acta de les operacions de Delimitació amb el terme municipal de Riner
signada el dia 31 de març de 2011.
Acta de les operacions de Delimitació amb el terme municipal de
Montmajor signada el dia 28 d’abril de 2011.

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i
Administracions públiques de la Generalitat, als efectes de la seva publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i de la seva inclusió en el mapa
municipal corresponent.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquests acords als municipis de Pinós, Riner
i Montmajor.”

L’alcalde explica que s’aproven les actes de les operacions de delimitació amb els
municipis de Pinós, Riner i Montmajor , i que queden pendents d’aprovar les
delimitacions amb els municipis de Clariana i Navès.
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A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Casas demana si aquestes actes poden ser consultades per part dels grups
municipals i l’alcalde respon que sí.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents de la Corporació.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de
membres per formar part de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 9 de juny de 2009, la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat va procedir a la inscripció en el Registre especial de les associacions
del voluntariat de protecció civil de Catalunya a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Cardona, tal i com preveu l’article 55 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya i el capítol III del Decret
27/2001, de 20 de gener. Aquesta associació es va constituir amb els objectius
de previndre i actuar en situacions de greu risc o de catàstrofe , promoure i
realitzar activitats de caràcter voluntari i collaborar amb el municipi amb
l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència de Cardona.
Durant el darrer any cinc nous membres han realitzat i superat el curs de
formació bàsica per a voluntaris de protecció civil, tal i com consta a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
Protecció Civil de Catalunya, i el capítol 4 del Decret 27/2001, de 23 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció
civil de Catalunya, on s’especifica que s’ha de realitzar el nomenament de
cadascun dels membres de l’associació per part de l’Ajuntament corresponent.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Nomenar a les següents persones com a membres de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, en tant que han superat la
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formació bàsica prevista per als voluntaris de les associacions de protecció civil i
en compliment dels articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
Protecció Civil de Catalunya, i el capítol 4 del Decret 27/2001, de 23 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció
civil de Catalunya :
Nom i Cognoms

DNI

David Arrabal Foraster

39361869Z

Marta Barco Ruiz

39377759B

Maite Barrera Pons

39369161S

Pasqual Hernandez Martínez

39359622K

Jaume Palà Cuadrado

39380048T”

L’alcalde explica que amb aquest dictamen s’amplia el grup de membres de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, amb cinc nous
voluntaris que han passat les corresponents proves. I diu que vol agrair i
reconèixer, en nom del govern, la tasca extraordinària que desenvolupa
l’associació en tots els actes que s’organitzen a Cardona.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que també
agraeix la tasca dels voluntaris. I demana si és possible incorporar-se a
l’Associació com a voluntari si algú hi està interessat, o és un tema tancat i
limitat. També pregunta si el curs que han de superar està subvencionat per part
de l’ajuntament.
La Sra. Maite Barrera, regidora delegada de Protecció Civil explica que l’entrada
com a membre de l’Associació està oberta a tothom, prèvia petició al president
de l’entitat, però que és necessari superar el curs bàsic. Pel que fa a com es
subvenciona el curs, li contestarà en el proper Ple.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé dient que el
curs el va promoure l’anterior regidor de Protecció Civil, Sr. Josep Serra, i que
és un curs subvencionat per la Generalitat, que es va sollicitar quan va sortir la
corresponent convocatòria, i que es va fer durant l’anterior mandat.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents de la Corporació.
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4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ.4.1.- REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ.4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica
i Ocupació relatiu a ratificar en el que calgui l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local, de data 27 de setembre de 2011, de sollicitud
al Servei d’Ocupació de Catalunya d’un ajut en el marc de la
Resolució EMO/1973/2011, de 3 d’agost, per a la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de subvencions en
el marc del Projecte Treball als barris.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que l’Ajuntament de Cardona està desenvolupant el Projecte d’Intervenció
Integral del Nucli Antic de Cardona en el marc de la Llei de millora de barris.
Atesa la Resolució EMO/1973/2011, de 3 d’agost, per a la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de subvencions en el marc del
Projecte Treball als barris.
El Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica, previ informe de la
Comissió informativa permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD
Ratificar en el que calgui l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de data
27 de setembre de 2011, que diu el següent:
“Sollicitar al Servei d’Ocupació de Catalunya un ajut per import de 61.917,08
euros per a les següents actuacions i en el marc de la Resolució
EMO/1973/2011, de 3 d’agost, per a la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2011 per a la concessió de subvencions en el marc del Projecte Treball als
barris:
Línia d’actuació

Nom programa

Programes
de
desenvolupament
local:

Contractació de la
tècnica responsable
de
promoció

Cost total del
programa
31.299,48 €

Subvenció
sol·licitada
25.039,58 €

Aportació fons
propis
6.259,90 €
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Contractació del
director/a
o
tècnic/a
(codi 6.1)
Programes
d’experienciació
laboral:
actuacions
ocupacionals
(codi 5.1)

econòmica
del
Projecte
d’intervenció
integral del nucli
antic de Cardona
Pla d’ocupació per
la
millora
i
condicionament de
l’espai urbà del
nucli
antic
de
Cardona

42.877,50 €

36.877,50 €

6.000 €
(materials)

TOTAL

74.176,98 €

61.917,08 €

12.259,90 €

L’alcalde explica el dictamen i dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta que en la
comissió informativa es va informar als grups que la ratificació de l’acord de la
Junta de Govern Local no era legalment necessària però que ho requeria el
Servei d’Ocupació de Catalunya. I que, per tant, el seu grup entén que per una
qüestió de dignitat dels municipis i de defensa de l’autonomia estaria bé que es
manifestés la disconformitat de l’ajuntament de Cardona en aquest sentit.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal Socialista (2) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU.

5.- ÀREA DE SERVEI D’ATENCIÓ A LA PERSONA.5.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.5.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Educació relatiu a
l’autorització de les noves tarifes presentades per la Llar d'Infants
Municipal ALIRET pel curs 2011-2012, a aplicar a partir del mes de
novembre de 2011, com a conseqüència de la reducció de la
subvenció prevista pel Departament de Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2001, va
adjudicar la gestió indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants,
mitjançant concert, a l'Escola ALIRET, SCCL.
El Ple de la Corporació, en data 30 de juny de 2011, va autoritzar les tarifes
presentades per la Llar d’Infants Municipal ALIRET corresponents al curs 20112012.
En data 23 de setembre de 2011 el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat va comunicar la reducció de la subvenció prevista per cada una de
les places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat
municipal, passant de 1.800 euros a 1.600 euros per alumne.
La Llar d’Infants Municipal ALIRET ha presentat una nova proposta de preus
per al curs 2011-2012, a aplicar a partir de la seva corresponent autorització per
part del Ple de la Corporació, per poder afrontar l’esmentada reducció de la
subvenció.
La Tinent d'Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió
Informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Autoritzar les noves tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal
ALIRET pel curs 2011-2012, a aplicar a partir del mes de novembre de 2011,
com a conseqüència de la reducció de la subvenció prevista pel Departament de
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la clàusula 9 del Plec
de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal
de Llar d'Infants, que es relacionen a continuació:
Concepte

Tarifa

Matrícula alumnes anual

40,00 €

Quota mensual

105,00 €

Menjador
Material escolar trimestral

6,08 €
22,00 €

Les famílies que tinguin dos o més fills matriculats al centre, tindran un
descompte d'un 10% en les quotes.
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L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Educació, Sra. M.
Elena Xixons que explica el dictamen.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista exposa que quan es
va plantejar l’anterior pujada de tarifes, el 30 de juny, el grup municipal
socialista ja va votar en contra del corresponent dictamen pel fet de considerar
que hi ha escoles concertades que són molt més econòmiques i aquesta, que és
municipal, hauria de ser a un preu inferior. Per tant, és evident que no poden
estar d’acord amb aquesta pujada, que se suma a la primera del 3,5% . La pujada
actual implica: un 18% més en concepte de matrícula, un 8% de la quota
mensual i gairebé el 93% en el material. El grup socialista estaria d’acord en
aprovar una moció contra de les retallades de la Generalitat, però votarà en
contra de pujar aquestes quotes perquè, pel mateix principi, es podrien apujar
les quotes de totes les escoles, inclosa la de música.
Intervé la tinent d’alcalde delegada d’Educació fent èmfasi en la realitat de la
llar d’infants municipal: no s’ha rebut res de la subvenció del Departament
d’Ensenyament del curs 2010-2011, el juliol l’ajuntament va aprovar concedirlos una bestreta de 8.600 euros, i a part de les matrícules i quotes no han tingut
cap altre ingrés. I la reducció de subvenció que tindran per al curs 2010-2011
serà d’un 11%, 8.200 euros en total. La única manera que s’ha trobat perquè la
llar d’infants pugui subsistir és aquesta, és a dir, fer canvis en els preus de les
quotes. El conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la subvenció del
curs 2010-2011 no s’ha signat fins el 21 de setembre i reitera que no s’ha
percebut ni un euro de la subvenció compromesa. D’altra banda, tot i que s’han
fet múltiples gestions amb el Departament d’Ensenyament, la Generalitat ja ha
confirmat que fins a final d’any no podran fer cap ingrés en concepte de les
subvencions a les llars d’infants. A finals d’agost, la llar d’infants Aliret
comptava no obrir, i això és molt preocupant perquè s’afecta a 41 nens i les
seves respectives famílies. I està clar que l’ideal seria que tots els nens poguessin
anar a escoles públiques i que no haguessin de pagar, però la situació econòmica
és una altra i cal actuar en conseqüència.
El Sr. Casas afirma estar d’acord amb el que exposa la Sra. Xixons, però es
pregunta què hauria passat si la reducció de la subvenció de la Generalitat
encara hagués estat major. És a dir, si això s’hauria traduït en un augment
encara més gran de les tarifes.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Educació respon dient que no s’ha plantejat
aquest escenari, però que creu que probablement la llar d’infants no hauria
pogut obrir.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 en contra del
Grup Municipal Socialista.

6.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.6.1.- REGIDORIA D’HISENDA.6.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a
l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2012.
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.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
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,
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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 2012.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió
informativa permanent, 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 2012 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 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
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1 . Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a
6 euros.
2 . Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent en la quota de l'impost els
immobles que constitueixin l’objecte de l'activitat de les empreses
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns
del seu immobilitzat.
3. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat
dels quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i
pertanyin a alguna de les categories següents:
a)
b)
c)
d)

Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.
Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
Centres d’assistència primària, d’accés general.
Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen
d’exempció.

Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
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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 0,79 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,79 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.
Article 8. Normes de gestió.
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats h), i), j), k), es requerirà que el
subjecte passiu les hagi sollicitades abans que les respectives liquidacions
adquireixin fermesa. En la sollicitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels
requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació establerta a l’apartat 2.a (habitatges de protecció oficial), no
és acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a
gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el límit dels apartats 1.a) i
1.b) es refereix a l'import de la quota líquida anual.
L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les
quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats
en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del
període impositiu següent a aquell que s’iniciïn les obres fins el posterior a
l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas,
pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la
següent documentació i complir els següents requisits:

14

a) Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de
la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de
l'immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la
Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant la AEAT, a l’efecte de
l'Impost sobre Societats.
c) Sollicitar la bonificació abans de l’inici d’obres, aportant fotocòpia de la
llicència d’obres o del document que acrediti la seva sollicitud davant
l'Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l'IBI, o del document que permeti
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa
la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sollicitud.
f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.
2.3. Immobles destinats a centres sanitaris públics.
Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sollicitar-la i adjuntar els següents
documents:
-

Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la
referència cadastral.

-

Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les
installacions, que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.

L’efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l’exercici següent
a la data de la sollicitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
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
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l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest
període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts tres anys.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no
s’hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a
l’apartat B de l’article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en
el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que
s’inicia una nova activitat en els següents casos:
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l'activitat que s’estava
exercint.
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l'activitat
que ja s’estava realitzant.
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d'un nou local per a la realització
de l'activitat per la qual ja s’estava tributant.
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària del període
impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que
incrementin en la meitat de treballadors, la mitjana de la plantilla de
treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi.
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell.
Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de
treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han
estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del
període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que
ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
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 sollicitar 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.
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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
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 sollicitud 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:
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CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a

2a

3a

2,15

2,01

1,90

Coeficient aplicable
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.
-.ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- ÍNDEX ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES PER CATEGORIA FISCAL.
1ra. CATEGORIA: CARRERS DEL NUCLI URBÀ
C
C
C
COL
COL
C
PTGE
PTGE
BDA
C
C
C
PDA
CTRA
.
C
PTGE
CAMI
C
CAMI
PL
C
PL
C
C
PTGE
CAMI
C
PTGE
C

ABAT
ABAT OLIVA
ANDULSET
ARAMBURU
ARQUERS
AUSIÀS MARCH
BARÓ DE MEER
BESTORRE
CAL FAIXETA
CAMBRES
CANONGE MIQUEL MITJANS
CANONGE SERRA VILARÓ
CARDONA
CASTELL
CASTELL DE CARDONA
CATALUNYA
CINE MODERN
COBERT DEL CASTELL
COLLASSOS
COMABELLA
COMPTE I VILADOMAT
COMTE BORRELL II
COMTE GUIFRÉ EL PELÓS
COMTE JOAN RAMON FOLC I
CONVENT
CORDERS
COSTA DE LA COROMINA
COSTA DE MULA
COSTA DE MULA
CREU
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C
C
PL
CAMI
C
PL
C
PTGE
C
PL
PTGE
PL
C
C
CAMI
C
C
C
PTGE
C
PTGE
C
C
PTGE
C
C
C
PTGE
C
PL
PTGE
C
C
C
C
C
C
C
CAMI
PL
CTRA
CTRA
PG
PTGE
C
CAMI
PTGE
PTGE

DOCTOR MERLI
DUCS DE CARDONA
EMILI VIADER
ESCALLISSES
ESCASANY
ESCOLES ESCASANY
ESCORXADOR
ESGLÉSIA
EUDALD CLOTET
FABRICANTES
FARINERA
FIRA
FIRA
FLORS
FONT DEL VI
FONTETA
FORN DE LA MUNICIÓ
FRANCESC MORAGAS
GALDERIC
GENERALITAT
GRAELLS
GRAELLS
HOSPITAL
HOSPITAL DELS POBRES
JACINT VERDAGUER
JAUME BALMES
JOAN AMADES
JOAN COROMINES
JOAN CUTRINA
JOAN MARAGALL
JOSEP BALLARÓ
JOSEP CARDONA I AGUT
LEPANT
LLUÍS COMPANYS
MAJOR
MANUEL BERTRAN I ORIOLA
MANUEL DESVALLS
MARE DE DÉU DEL CARME
MARE DE LA FONT
MERCAT
MINA
MIRACLE (DEL)
MOSSÈN JOAN RIBA
NOTARI THOMASA
NOU
NOU DEL CASTELL
OLIVERS
ORSON WELLES

19

C
C
C
C
C
PL
C
CAMI
C
C
C
AVGDA
PTGE
C
PTGE
C
PTGE
PTGE
PL
RAVAL
PTGE
C
C
PL
C
PTGE
CTRA
C
PTGE
PTGE
C
CAMI
PTGE
PL
PL
PTGE
PTGE

PASCUAL MADOZ
PAU CASALS
PAU VILA
PIETAT
POMPEU FABRA
PORTALET
PUJOLET
RAL DE LA POMALLA
RAMON DE FRANCH
RAMON DE PUIG I DE MOLINS
RAMON MARTÍ I D'EIXALÀ
RASTRILLO
RAVAL
RODES
SAL
SAL
SALATS
SANT JAUME
SANT JAUME
SANT JOAN
SANT MIQUEL
SANT MIQUEL
SANT RAMON NONAT
SANTA EULÀLIA
SERRA
SERRA
SOLSONA
TEATRE
TORRE DE LES HORES
TORRE GROGA
TORRE GROGA
TORRENTET
TRINITAT
VALL
VALL DE LA PILOTA
VOLTA DEL RECTOR
VOLTA DELS JUEUS

2a. CATEGORIA: CARRERS DE LA COROMINA I BARRIS.
PL
PL
COL
BARRI
C
C
C

ALBERTO THIÈBAUT
ÀNGEL GUIMERÀ
ARAMBURU
BERGÚS
BISBE GUIX
BON DIA
CALVET
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C
BARRI
CAMI
PL
C
PTGE
C
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
PL
C
BARRI
CTRA
PTGE
COL
C
C
PTGE
C
C
C
PTGE
C
C
C
C
BARRI
C
BARRI

CANIGÓ
COMA
CORRAL DEL COMTE
CRISPÍ
ESCORIALS
ESCORIALS
ESGLÉSIA
FÀBRICA
FONT DEL VI
GUIXERES
HORTS
JACINT VERDAGUER
JAUME BALMES (LA COROMINA
LA COROMINA
MANRESA
MANUEL VIOLA
MANUELA
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
MEL
MOSSÈN JOSEP SANMARTÍ
PAU
PLA DE LA SALUT
PLANTADA
PREMSA DE L'OLI
PUIGFARNERS
SANT JORDI
SANT ONOFRE
SARDANA
SEGALERS
TEULISSOS
TRESSERRES

3ª. CATEGORIA: POLÍGON INDUSTRIAL "LA CORT".
C
C

FORNS
MARBUSCA

2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
1. Es concedirà una bonificació del 70 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant
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realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants, sempre i quan estiguin empadronats en el mateix municipi que el
causant, durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.
El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost
sobre la renda de les persones físiques.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l’adquirent
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els
tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre
d’aquest termini.
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el
subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d’ingressar
com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el
termini d'un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentant a l’efecte la
corresponent autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de sollicitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini
establert per a presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11
d’aquesta Ordenança.
2.4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALLACIONS I OBRES
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
Les construccions, installacions o obres següents gaudiran de les bonificacions
que a continuació es detallen:
a) Bonificació del 40% de la quota per les obres de substitució dintre de la
delimitació del Pla Especial de protecció del conjunt històric de la vila de
Cardona, en els edificis classificats com de reestructuració.
b) Bonificació del 46% de la quota per les obres de rehabilitació dintre de la
delimitació del Pla Especial de protecció del conjunt històric de la vila de
Cardona, en els edificis classificats com de protecció total, tipològica i
ambiental.
c) Bonificació del 46% de la quota per les obres de rehabilitació a les masies
catalogades com a bens culturals d’interès local.
d) Bonificació del 66% per a les noves construccions destinades a usos
industrials, agrícola-ramaders i comercials.
e) Bonificació del 50% a favor de les installacions de sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, aplicable tant a installacions
en edificis existents com de nova construcció.
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La bonificació de l’apartat e), assolirà exclusivament la part de la quota
corresponent a les installacions o obres destinades a aquestes finalitats i,
s’haurà d’acreditar per l’interessat mitjançant pressupost desglossat subscrit pel
facultatiu director de les obres.
Article 8è. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen serà:
- El 3,43 % amb caràcter general.
S’estableix una quota mínima de 45,00 EUR.
ANNEX QUE S’ESMENTA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA
D’acord amb l’establert a l’article 9 de la present ordenança, els mòduls
aplicables per a la determinació de la base imposable de l’ICIO, en les
autoliquidacions/liquidacions provisionals de l’impost són els següents:
ANNEX
A l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
installacions i obres.
MÒDULS PER DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD
AMB EL COST MATERIAL DE L’OBRA O INSTALLACIÓ
Obres de descontrucció (enderroc)
Concepte
Enderroc total
Enderroc total d’edificació, inclòs transport de runes i gestió de
residus, per m2
Obres de nova construcció
Concepte
Habitatge unifamiliar fins a 175 m2
Construcció d’habitatge unifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Habitatge unifamiliar de més de 175 m2
Construcció d’habitatge unifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Habitatge plurifamiliar
Construcció d’habitatge plurifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Locals comercials en planta baixa

Tarifa(eur)

30,07

Tarifa(eur)

619,78
681,76

644,57
732,47

490,19
580,35
566,20
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Per m2
Garatges en soterrani (excepte unifamiliars)
Construcció de garatges en soterrani, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Garatges en planta baixa
Construcció de garatges en planta baixa, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Edificis sector serveis
Per m2
Oficines
Per m2
Nau Industrial
Construcció de nau industrial, per m2
Nau magatzem
Construcció de nau magatzem, per m2
Cobert agrícola/garatges
Construcció de cobert agrícola, per m2
Granges
Construcció de granges, per m2
Piscines
Construcció de piscines, per m2

468,78
507,10

354,96
424,83
566,20
566,20
300,24
225,04
75,02
150,03
525,13

Obres d’ampliació, rehabilitació, modificació, reforma i
conservació.
Concepte
Tarifa(eur)
Obres interiors
Soleres i paviments de formigó
Formació de paviment de formigó amb malla interior, per m2
21,38
Paviments
74,64
Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2
Revestiments
Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2
49,32
Nova fusteria interior
Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de
qualitat mitjana (Embero o similar), per ut.
263,00
Bany
1.428,85
Rehabilitació de bany, per m2.
Cuina
Rehabilitació de cuina, per m2.
1.140,20
Reforç d’estructura
Per subministrament i collocació de perfils laminats de ferro per
reforç d’estructura d’habitatges o locals, per kg
1,24
Sostre interior
Formació de sostre unidireccional, amb encofrat, bigues,
casetons, jàsseres i armadures, per m2
75,02
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Adaptació de local comercial
Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent
distribucions, acabats i installacions, per m2
Adaptació de local per oficines i altres
Adaptació de local en estructura per oficines, banca, bar (i
altres), incloent distribucions, acabats i installacions, per m2
Rehabilitació de local comercial
Rehabilitació de local existent per local comercial, consistent en
reformes per adaptació o modernització, per m2
Rehabilitació de local per oficines i altres
Rehabilitació de local existent per oficines, banca, bar (i altres),
consistent en reformes per adaptació o modernització, per m2
Rehabilitació parcial interior habitatge
Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en
modificació d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, sense
fer-ne la substitució total d’aquests, per m2
Rehabilitació total interior d’habitatge
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat
interior de la planta i formació de nova distribució amb acabats
inclosos, per m2
Installació elèctrica
Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes,
endolls i interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil
d’habitatge o local
Installació de lampisteria
Substitució de xarxa de lampisteria, incloent la formació de
regates, collocació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció
de superfície útil d’habitatge o local
Installació de calefacció
Substitució o collocació de calefacció per aigua calenta, incloent
xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de
superfície útil d’habitatge o local
Obres exteriors
Estintolaments
Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció
d’obertures a façanes o parets de càrrega, per ml
Construcció balcó tipus Cardona
Construcció complert de balcó tipus Cardona, per ml
Actuacions en baranes de protecció
Actuacions en elements de manyeria, per m2
Nova fusteria exterior
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres, inclou
bastiments, per m2
Repàs de coberta
Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna
teula i neteja de les canals, per m2

412,60

487,61

206,29

281,32

96,77

370,58

31,88

10,86

46,12

616,26
375,09
129,83

205,52

24,38
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Substitució de coberta
Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera
d’encadellat ceràmic sobre bigues de formigó i collocació de
teula, per m2
Terrats plans
Desmuntatge i formació de terrassa plana sobre forjat
estructural existent, incloent l’aïllament i formació de pendents,
per m2
Muntatge i desmuntatge de bastides metàlliques
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàllica, per m2
Muntatge i desmuntatge de plataformes penjades
Muntatge i desmuntatge de plataformes penjades de treball, per
m2
Canals i baixants
Substitució de canals i baixants existents de cobertes o terrasses,
per ml.
Substitució d’arrebossat
Repicat de l’arrebossat existent i esquerdejat i/o arrebossat amb
morter de ciment Pòrtland, per m2
Pintat de façanes
Pintat de façana sobre arrebossat previ, per m2
Estucat de façanes
Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat
seleccionat, collocat a la estesa sobre paraments sense revestir i
acabat raspat, per m2
Altres actuacions urbanístiques
Concepte
Moviment de terres
Moviment de terres, per m3
Mur de contenció fins a 3 m.
Mur de contenció d’una alçada inferior a tres metres, per ml
Mur de contenció superior a 3m.
Mur de contenció d’una alçada superior a tres metres, per ml
Mur d’escullera de pedra
Mur d’escullera amb blocs de pedra granítica o similar, collocats
amb pala carregadora, per ml
Tala d’arbres
Tala d’arbres, per m2
Plantació de massa arbòria
Plantació de massa arbòria, per m2
Tancaments de terrenys
Alineament, llindars i altres, per ml
Tanca d’obres i solars
Tanca d’obres i solars, per ml

172,54

101,27
11,62

18,75

45,19

24,56
5,64

23,63

Tarifa(eur)
7,78
150,03
225,04

140,20
52,62
14,02
111,30
33,60
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Installacions
Concepte
Installació de grua
Installació i legalització de grua-torre, per ut
Línia elèctrica aèria
Formació de línia aèria, inclòs postes, per Km
Línia elèctrica soterrada
Formació de línia soterrada, per Km.
Treballs a la via pública
Concepte
Construcció i/o reconstrucció de vorera
Construcció i/o reconstrucció de vorera, per m2
Connexió a xarxa de clavegueram
Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general
de clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per ml.
Formació de guals
Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml.
Formació de rasa per pas d’installacions
Formació de rasa per pas d’installacions, i posterior omplerta i
compactació, per ml.
Paviment de pedra
Paviment exterior de pedra del país, per m2
Paviment de panot
Paviment exterior de lloseta hidràulica, per m2
Paviment de formigó
Paviment exterior de formigó, per m2
Paviment d’aglomerat asfàltic
Paviment d’aglomerat asfàltic, per m2
De caràcter general
Treballs per hores
Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost
visat per collegi professional i que no es puguin incloure a cap
dels apartats anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps
estimat d’execució de l’obra, calculant-se el valor final als
EUR/hora de parella (oficial-peó) fixats, i incrementant un 30%
pel concepte de materials intervinguts.

Tarifa(eur
6.001,34
150,50
375,50

Tarifa(eur)
48,05

102,77
49,32

53,60
73,01
20,38
49,32
26,00

28,40

2.5.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS GENERALS
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
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local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu,
en els supòsits següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

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 la biblioteca municipal
Utilització de la sala polivalent de l’Ajuntament
Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments públics.

Article 4. Quantia
1. La quantia de les taxes regulades en aquesta Ordenança serà la fixada en les
Tarifes contingudes en l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifes d’aquestes taxes seran les següents:
a) TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CASAL CULTURAL ELS CATÒLICS.1è.- Actes culturals gratuïts, actes divulgatius sense ànim de lucre,
actes polítics, actes religiosos i assajos de caire cultural.
Es cedirà el local gratuïtament.
No obstant s’exigirà una fiança econòmica de 210,00 euros, que es retornarà en
acabar la utilització del local.
2n.- Actes d’institucions o entitats benèfiques.
Els actes de qualsevol tipus, promoguts per institucions o entitats benèfiques,
tindran la cessió el local gratuïta; no obstant hauran de fer efectiva la fiança de
l’apartat 1er.
3r.- Actes culturals, representacions teatrals i qualsevol tipus d’acte
encara que no sigui cultural pels quals es cobri entrada.
S’haurà d’abonar el 25 % del taquillatge obtingut.
En aquest percentatge s’inclouen els assajos i preparatius de l’acte o
representació.
Els ingressos per aquest concepte es destinaran a la reparació i manteniment del
local.
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4t.- Actes divulgatius o culturals i assajos de qualsevol tipus amb
ànim de lucre.
Es cobrarà la quantitat de 210,00 euros per acte, sempre que aquest no
excedeixi de 3 hores; els assajos i preparatius de l’acte van inclosos en aquest
preu.
Si excedeix d’aquest temps 74,00 € per hora o fracció.
Totes les entitats a les quals es cedeixi gratuïtament el local dels catòlics, estaran
obligades a fer constar en els seus rètols o propaganda de qualsevol tipus, la inscripció
següent:
Amb la collaboració del Casal Cultural “Els Catòlics”. Ajuntament de
Cardona.
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en l’aplicació d’aquesta taxa, es sotmetrà a
la resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
b) TAXA
PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE PROPIETAT
MUNICIPAL
Tarima

Muntatge i desmuntatge a càrrec de l’Ajuntament 7,36 €/mòdul
Per cada element de tarima no retornat
105,16 €

Cadires
Per cada element no retornat
Taula plegable Per cada element no retornat

15,75 €
42,00 €

Els equips audiovisuals de l’Ajuntament formats per projector, ordinador
portàtil i pantalla, podran ser utilitzats de forma gratuïta per aquelles entitats
sense ànim de lucre que ho sollicitin.
En el cas de que el material cedit no es retorni en les mateixes condicions,
l’entitat sollicitant haurà de fer-se càrrec del cost de reparació o substitució de
l’equip malmès.
c) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA Treballadora familiar. Preu hora
9,41 EUR
Auxiliar de la llar. Preu hora
6,59 EUR
El barem a aplicar en funció dels ingressos mensuals de la unitat familiar,
inclosos els familiars de primer grau serà:
Menys de 570,60 EUR
0%
De 570,61 EUR a 856,31 EUR
25%
De 856,32 EUR a 1.141,05 EUR
50%
De 1.141,06 EUR a 1.427,17 EUR
75%
Més de 1.427,17 EUR
100%
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d) TAXA PER UTILITZACIÓ PISTA DE TENNIS MUNICIPAL Individual
- Entrada Dia
- Entrada Nit

4,12 €/hora.
5,97 €/hora.

Dobles
- Entrada Dia
- Entrada Nit

5,97 €/hora.
7,98 €/hora.

Abonaments utilització pista de tennis.
- Adults
- Menor de 16 anys
- Menor de 16 anys. Escola de tennis
Si és nocturna cal abonar 2,21 EUR/hora

64,17 €
33,68 €
21,12 €

e) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL Gratuït
- Clubs Esportius i entitats autoritzades sense ànim de lucre
amb horari limitat
Per cada hora o fracció que excedeixi de l’horari concedit.
8,65 €/hora
Campionats o competicions d’entitats esportives no
10% de les
federades.
quotes
d’inscripció
- Resta d’entitats o particulars:
Horari diürn
17,35 €/hora
Horari nocturn
26,27 €/hora
- Entitats esportives no federades o particulars amb reserva
anual
- Activitats del casal multiesportiu d’estiu

Tindran un
20%
descompte
50,00 €

f) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS - Celebració de matrimonis civils:
No residents al municipi
Residents al municipi

278,72 €
126,18 €

- Per altres usos s’acordarà la tarifa de forma individual.
1. L’obligació de pagament neix des de que es presti o realitzi qualsevol dels
serveis o activitats especificats a l’article anterior.
2. El pagament de les taxes s’efectuarà en el moment de presentar al qui
estigui obligat a realitzar-lo el rebut o entrada corresponent.
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g) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL Gratuït
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars
30 €/hora
amb ànim de lucre
Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades a les
activitats programades per part de l’Ajuntament.
h) TAXA PER
L’AJUNTAMENT

UTILITZACIÓ

DE

LA

SALA

POLIVALENT

DE

Gratuït
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars
30€/hora
amb ànim de lucre
Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades a les
activitats programades per part de l’Ajuntament.
i) TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS PÚBLICS
- Cursos de Català per adults
Matrícula anual:

40,85 €.

- Activitats infantils “Esplaia’t”
1 dia a la setmana
10,00 €/mes
2 dies a la setmana
18,00 €/mes
3 dies a la setmana
22,00 €/mes
4 dies a la setmana
25,00 €/mes
5 dies a la setmana
30,00 €/mes
6 dies a la setmana
32,00 €/mes
1 dia esporàdic
3,00 €
Quan aquesta activitat la realitzin varis germans gaudiran d’un 10% de
descompte
2.6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. REGULADORA DE LA TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA,
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.
Article 5è. Beneficis fiscals.
Tindran una bonificació del 20% de la taxa les activitats destinades a
installacions d’energies renovables.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic.
2. Tramitació del procediment de consulta prèvia potestativa.
3. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental o de llur modificació substancial.
Quota fixa:
Superfície establiment:
De menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2, per cada 100 m2 o fracció

EUROS
79,31
79,31

183,34
195,70
273,98
391,40
556,20
92,70

4. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
o declaració responsable per l’obertura d’establiments industrials,
mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència
ambiental i sense espectacles.
Superfície de menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2

206,00
236,90
257,50
309,00
360,50

5. Tramitació de les ampliacions, modificacions o canvis de titularitat
de les activitats assenyalades en el punt 4.

206,00

6. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos
a llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats
recreatives

206,00

7. Procediment de control inicial de totes les activitats inclosos a la Llei
20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, no
incloses en el punt 9.

309,00

8. Procediment de control inicial per canvis de titularitat
9. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives
(art. 136 del Reglament)

206,00

10. Procediment de control periòdic de les activitats incloses a la Llei
20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control de les activitats, no

206,00

206,00
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incloses en el punt anterior.
11. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental
municipal

257,50

12. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives

257,50

13. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i
altres activitats dutes a terme en establiments oberta, al públic de
caràcter no permanent desmuntable

206,00

2.7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
Article 6è.
Tarifa
Concepte
- Per entrada personal:
Adults (A partir de 16 anys )
Menors (de 5 a 15 anys)
Menors de 5 anys

Laborables

Festius

3,85 EUR
2,60 EUR

4,65 EUR
3,25 EUR
Gratuït

- Abonaments:
Per
tota
temporada

la

Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)

73,65 €
43,25 €

Per 30 serveis
Aquests abonaments seran transferibles entre els membres de la mateixa
unitat familiar.
Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)

52,50 €
32,00 €
Per 15 dies

Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)

34,00 €
21,10 €

- Abonaments familiars (només per temporada):
- Per matrimoni i parella de fet registrada
- Per cada fill menor de 16 anys
- Per cada membre d’una família monoparental amb fills menors
de 16 anys

98,00 €
34,00 €
49,00 €
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- Cursets de natació
Per 15 dies
Per 1 mes

40,00 €
60,00 €

Les famílies nombroses hauran de pagar l’abonament fins el segon fill.
Els jubilats o menors de famílies amb escassa capacitat econòmica, previ
informe dels serveis socials, tindran l’entrada gratuïta, o una bonificació segons
barem.
Les escoles i entitats que utilitzin el servei en grups superiors a 15 persones,
tindran una reducció del 20% del preu de l’entrada.
2.8.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. REGULADORA DE LA TAXA
PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA.
Article 6è.
EUR
Epígraf.
Tarifa primera. Femelles d’orelles, transformadors, caixes d’amarratge, de
distribució i de registre, cables, rails i canonades i altres anàlegs 1. Femelles d’orelles per sostenir cables. Cada una
1,01
2. Transformadors collocats en quioscos
10,14
3. Caixes d’amarratge, de distribució i de registre
0,34
4. Cables d’alimentació d’energia elèctrica, collocats en la via
0,47
pública o terrenys d’ús públic. Per cada metre lineal o fracció
5. Cables de conducció elèctrica, subterrània o aèria. Per cada
0,47
metre lineal o fracció
6. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per
0,47
cada metre lineal o fracció de canonada telefònica
7. Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre lineal o
0,47
fracció de canalització
8. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció
0,06
d’aigua o gas. Per cada metre lineal o fracció
9. Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol mena.
0,12
Quan l’ample passi de 100 mm. Per metre lineal o fracció
Tarifa segona. Pals
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per cada pal
Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
1. Per cada bàscula
2. Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de
qualsevol producte o servei no especificat en altres epígrafs

1,41
4,63
6,57
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Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina
Tarifa cinquena. Terrasses, miradors, tendals, balcons i marquesines.
1. Tendals de lona. Per cada element i any
2. Marquesines i elements constructius anàlegs
- de caràcter permanent per m2 o fracció
- de caràcter temporal per m2 o fracció. Per mes
3. Tribunes, terrasses i balcons, per m2. O fracció

4,29
8,90
3,37
1,05
3,37

2.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. REGULADORA DE LA TAXA
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6è
Tarifa
EUR
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població
- Vigent
- De censos anteriors
(Excepte per a persones sollicitants d’ajuts de la llei de la
dependència que seran gratuïts)
2. Certificats de convivència i residència
3. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences
(per full)
Epígraf segon. Certificacions i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals (per full)
2. Certificació de nomenclatura i valoració de preus urbans
enclavats en el terme municipal
3. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit:
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o senyalització de semàfors
(amb plànol)
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb
distància o direccions i girs de circulació (amb plànol)
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o
itineraris i recorregut (amb plànol)
d) Altres informes (sense plànol)
e) Altres informes (amb plànol)
4. Les altres certificacions (per full)
5. La diligència de confrontació de documents
6. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les
oficines municipals

1,25
8,65
1,25
2,90

2,90
8,65
21,40
21,40
21,40
8,65
21,40
2,90
2,20
8,65

Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Informacions testificals
2,90
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2. Per cada compareixença davant l’Alcaldia per a qualsevol
finalitat amb constància per escrit sollicitada per l’interessat
3. Per cada document que s’expedeixi en fotocopia:
tamany DIN A4
tamany DIN A3
Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de ruïna d’edificis
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics
sollicitada a instància de part
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de
terreny o consulta per a edificació a instància de part
4. Per cada expedient de concessió d’installació de rètols i mostres
5. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc,
per cada m2 o fracció del plànol
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de
concessió de llicència d’obra per cada m2 o fracció
7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en
valoració de danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis:
Fins a 300,00 EUR de danys o valor
De 300,01 EUR a 4.000,00 EUR
De 3000,01 EUR en endavant
8. Obtenció de cèdula urbanística
9. Per expedició de llicència de 1ª ocupació, per cada habitatge o
entitat:
En edifici unifamiliar
En edifici plurifamiliar
10. Per cartografia digital en suport magnètic.
Per cada CD
Per cada zip
Per cada disc 3 1/2”
11 Per cada llicència de segregació, agrupació o divisió horitzontal.
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
1. Per qualsevol altre expedient o document que no està
expressament tarifat – (per full)
2. Per autorització de targetes d’armes
3. Per expedició d’informes i atestats portats a terme per la Policia
Local
4. Per cada còpia de l’audiovisual “Banc d’imatges de Cardona”:
No residents al municipi
Residents al municipi
5. Venda de publicacions
“La Guerra de Successió. El Setge de Cardona 1711”
“Patrimoni culinari de Cardona d’ahir i d’avui”
“Pintem i coneguem Cardona”
“Cardona medieval, itinerari per la vila i la seva història”

2,90

0,25
0,45
86,21
45,00
85,00
26,80
8,65
8,65

16,17
42,95
128,75
30,90
86,20
56,90
36,90
31,60
24,20
86,20
2,90
16,80
21,10
65,00
22,00
24,00
19,00
5,00
12,00
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“La cuina de la sal a Cardona”
“L’enginyer Emili Viader i el descobriment de la conca potàssica
catalana”
“El Ramon i el màgic de la sal”
“La creu gòtica dels Sants Màrtirs i la Cardona del seu temps”
“Memòria de les dones de les colònies obreres”
“Cartografia de Cardona. De la guerra de Successió a la Guerra del
Francès 1717-1858”
“Vida i pensament de Ramon Martí i d’Eixalà”

19,00
25,00
8,00
27,00
5,00
60,00
16,00

2.10.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI.
Article 6è.
EUR
Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències
Expedició de llicència municipal per a la prestació del serveis
d'autotaxi, per una sola vegada i vehicle

428,89

Epígraf segon. Autorització per a la transmissió de llicències
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència
d'autotaxi, per cada autorització i vehicle

214,24

Epígraf tercer. Substitució de vehicles.
Expedició d’autorització i permís per a substitució de vehicle afecte
a la llicència d'autotaxi, per cada autorització i vehicle

154,50

Epígraf quart. Revisió de vehicles
Per cada revisió de vehicle. Anual

86,21

2.11.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS
PER ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS
Article 6è
Quota tributària
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
EUR
Epígraf primer. Serveis Especials
a) Per cada policia municipal, bomber, funcionari o treballador,
per cada hora o fracció
b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per cada
hora o fracció
c) Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o

29,46
69,01
64,17
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fracció
2.12.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS,
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE
CARÀCTER LOCAL
Article 6è.
EUR
Epígraf primer. assignació de sepultures, nínxols
A) Nínxols perpetus:
- Nínxols 1r. pis amb ossera i pòrtic
- Nínxols 2n. pis amb pòrtic
- Nínxols 3r. pis amb pòrtic
- Nínxols 4t. pis amb pòrtic
- Nínxols 5è. pis amb pòrtic
B) Nínxols temporals:
a) Temps limitat a tres anys

1.622,25
1.421,40
1.081,50
829,15
669,50
118,45

Epígraf segon. registre de permutes i transmissions
A) Inscripció en els registres municipals de cada transmissió i
permuta de les concessions de nínxols a perpetuïtat:
- Nínxols 1r. pis amb ossera
- Nínxols 2n. pis amb pòrtic
- Nínxols 3r. pis amb pòrtic
- Nínxols 4t. pis amb pòrtic
- Nínxols 5è. pis amb pòrtic
B) Expedició de títols de propietat

41,20
32,96
30,90
26,78
23,69
17,00

Epígraf tercer
A) Inhumacions

81,37

Epígraf quart. Trasllat
A) Trasllat de cadàvers i restes

28,63

Epígraf cinquè. moviment de làpides i tapes
A) En nínxols perpetus i temporals

21,12

Epígraf sisè. Collocació de làpides
Per cada nínxol:
Collocació de làpida
Collocació de costats
Collocació de marc

21,12
21,12
21,12
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Epígraf setè. conservació de nínxols perpetus
A) Nínxols 1r. pis amb ossera
B) Nínxols sense ossera

11,59
9,73

2.13.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 .REGULADORA DE LES TAXES
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de
residus domèstics
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. Les persones que estan empadronades soles, poden gaudir de la tarifa
individual per taxa d’escombraries, prèvia sollicitud a l’Ajuntament.
3. Les persones que estan empadronades en un habitatge com a matrimoni,
però que viuen en una residència d’avis, sense que hi visqui ningú més a
l’habitatge, també podran gaudir de la tarifa individual, prèvia sollicitud a
l’Ajuntament.
4. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
EUR
Habitatges
Per cada habitatge familiar situat al nucli urbà
Per cada habitatge individual situat al nucli urbà
Per cada habitatge disseminat

106,94
85,40
55,62

II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament
dels residus comercials
Article 11. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa,
per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
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Epígraf primer. allotjaments
A) Hotels, motels, hotels apartaments de cinc i quatre estrelles,
per cada plaça
B) Hotels, motels, hotels apartaments de tres i dues estrelles, per
cada plaça
C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, per
cada plaça
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, collegis i altres
centres de naturalesa anàloga, per cada plaça

EUR
18,54
17,00
15,45
19,31

Epígraf segon. establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i Cooperatives
B) Locals comercials d’alimentació de menys de 120 m2
C) Locals comercials d’alimentació de més de 120 m2

527,42
268,76
527,42

Epígraf tercer. establiments de restauració
A) Restaurants i bars-restaurants de menys de 100 m2
B) Restaurants i bars-restaurants de 101 a 150 m2
C) Restaurants i bars-restaurants de més de 150 m2
Cafeteries i bars sense cuina

663,65
721,96
797,88
570,95

Epígraf quart. establiments d’espectacles.
A) Cinemes, teatres, sales de festes i discoteques

591,55

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
C) Locals industrials de menys de 800 m2
D) Locals industrials de més de 800 m2
E) Altres locals no tarifats
F) Recollida especial de residus industrials no contaminants

118,45
175,10
221,45
386,25
118,45
550,35

Epígraf sisè. Retirada d’escombraries i runes abocades en solars i
terrenys privats
Per desplaçament
Per m3 de recollida
Epígraf setè
Recollida grans productors. Primer contenidor
Recollida grans productors. següents contenidors

58,71
36,05
460,00
132,00
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2.14.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA
PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA .
Article 4rt.
Quotes tributàries
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:

1. Motocicletes, ciclomotors,
vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques
anàlogues
2. Automòbils de turisme,
camions i similars fins a 3.500
Kg. PMA
3. Tota mena de vehicles amb
PMA.superior a 3.500 Kg.
PMA

Per
Per dipòsit i custòdia
retirada i del vehicle
transport
de cada
vehicle
Tarifa
Tarifa
horària.
diària.EUR
EUR
EUR
60,57
0,68
6,06

121,13

1,16

12,11

181,70

2,20

24,23

2.15.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL
PAVIMENT O DE LES VORERES
Article 6è.
Obertura de rases en general.
Les quotes exigible són les següents:
Per vorera pavimentada
Per vorera no pavimentada
Calçades pavimentades
Calçades no pavimentades

EUR/ml.
110,00
27,53
206,37
27,53

Aquestes tarifes s’incrementaran en un 20 per cent si l’amplada de la rasa
sobrepassa un metre i en un 50 per cent si sobrepassa els dos metres.
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2.16.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OCUPACIÓ E TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS,
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTALLACIONS ANÀLOGUES.
Article 6è.
Epígraf.

EUR

Tarifa primera. ocupació amb materials de construcció.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes,
materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit,
grues i altres aprofitaments anàlegs. Per metre quadrat o fracció, al
dia
1.1 En el nucli antic
1.2 Resta de carrers

0,51
0,54

Tarifa segona. tanques, puntals, estintols, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques,
caixes de tancaments, siguin o no per a obres i altres installacions
anàlogues. Per metre quadrat o fracció, al mes
1.1 En el nucli antic
1.2 Resta de carrers
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals,
estintols, bastides i altres elements anàlegs. Per cada metre quadrat o
fracció i mes
2.1 En el nucli antic
2.2 Resta de carrers

4,63
4,94

15,77
16,83

La tarifa màxima per aquests conceptes serà de 2.934,89 EUR.
2.17.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. REGULADORA DE LA TAXA
PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I
LES RESERVES DE VÍA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
Epígraf
A)Entrades de vehicles individuals a edificis o carrers
particulars. Anual
1.Per cada entrada de vehicles amb o sense gual permanent fins
a 3 metres lineals
2. Per cada metre lineal o fracció que superi els 3 metres lineals
B)Entrades de vehicles collectius a edificis o carrers particulars.

EUR

46,35
10,61
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Anual
1.Per cada entrada de vehicles amb o sense gual permanent fins
a 3 metres lineals de 4 a 10 places d’aparcament
2.Per cada entrada de vehicles amb o sense gual permanent fins
a 3 metres lineals de mes de 10 places d’aparcament
3. Per cada metre lineal o fracció que superi els 3 metres lineals

73,65
105,16
15,76

C)Reserves permanents d’espai. Anual
1.Per cada reserva permanent d’espai per càrrega i descàrrega,
fins a 3 metres lineals
2. Per cada metre lineal o fracció que superi els 3 metres lineals

73,65
15,76

D.) Per cada expedició de placa de gual

16,84

2.18.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT DE LUCRE.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes
als apartats següents:
Euros/mes
a) Ocupació mitjançant taules i cadires:
Per cada metre quadrat de superfície ocupada:
- Zona extra. (Pl. de la Fira i Pl. del Mercat)
- Zona primera. (Resta Casc Antic i Ctra del Miracle)
- Resta dels carrer de la població

1,38
0,98
0,62

2.19.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA INSTALLACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
Article 6è.
Epígraf
Classe installació
a) Quioscos dedicats a la venda de begudes
alcohòliques, cafès, refrescos, etc
b) Quioscos dedicats a la venda de premsa,
llibres,
expenedora
de
tabac,
loteria,
llaminadures, etc.
c) Quioscos dedicats a la venda gelats, refrescos i
altres articles propis de temporada i no
determinats expressament en un altre epígraf

m2/dia m2/mes

m2/any

EUR

EUR

EUR

1,61

14,99

119,17

1,61

14,99

119,17
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d’aquesta ordenança, amb un mínim de deu
metres quadrats
d) Quioscos de massa fregida
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels
cecs
f) Quioscos dedicats a la venda de flors
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles
no inclosos en un altre epígraf d’aquesta
ordenança

1,61

14,99

119,17

1,61
1,61

14,99
14,99

119,17
119,17

1,61

14,99

119,17

1,61

14,99

119,17

2.20.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23. REGULADORA DE LA TAXA
PER LES PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC.
Article 6è.
Epígraf

EUR

Tarifa primera
1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la installació
de circs. Per cada dia
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la installació
de teatres. Per cada dia
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles
per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos,
begudes, etc. Per cada dia
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la installació
de casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques,
llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per cada dia.

Tarifa segona. Mercats diaris i diumenges
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb
parades de roba, calçat, joguines, etc. Per cada
ml. o fracció
2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb
parades de fruites, queviures i similars. Per cada
ml. o fracció
3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb
parades per a la venda de llibres, revistes, etc.
Per cada ml. o fracció
4. Llicències venda productes de l’hort
5. Servei de subministrament d’energia a les
parades del mercat

91,67
91,67
52,53
10,51

ml/dia

ml/mes

ml/any

EUR

EUR

EUR

1,68

65,20

2,11

74,68

1,68

65,20

1,03

4,94
7,99

33,68
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EUR
Tarifa tercera. Diversos temporals
1. Gronxadors, grans rodes, xurriaques, cavallets, voladors i similars,
pagaran:
a) Carrusels infantils, llits elàstics i similars per dia
b) Aparells superiors a 16 metres de diàmetre o més de 200 m2 i cotxes
elèctrics per dia
2. Casetes de tir, rifes i similars, per dia:
fins a 6 ml
des de 6 ml
3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda
de joguines, ceràmica, bijuteria, llumeneres i similars.
Per cada dia

26,27
72,62

31,52
52,53
16,17

Tarifa quarta. Rodatge cinematogràfic
1. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge 294,58
de pellícules per cada dia.
Reserva de lloc en Fires.
Per reserva de lloc es tindrà d’abonar una paga i senyal de:
Per petites parades de venda de llibres, joguines, bijuteria etc.
32,39
Per carrusels infantils, llits elàstics i similars.
52,53
Per tómboles, ràpides, casetes de tir etc.
- fins a 6 ml.
63,09
- de més de 6 ml
105,16
Per frankfurts, xurreries etc.
105,16
Per cotxes de xoc, nories i altres atraccions
145,23
Per circs, teatres ambulants, carpes i similars
183,34
2.21.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA INSTALLACIÓ DE PORTADES, APARADORS I VITRINES .
Article 6è.
Tarifa primera. Vitrines.
Per cada m2 o fracció amb sortint o volada fins a 20 cm. A
l’any.

3,30 €/m2

2.22.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'EMISSORA
MUNICIPAL.
Article 6è
Quota tributària
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Concepte
Falques
Falca diària. Quota mensual
Patrocinis
Quota mensual
Quota trimestral

EUR
36,82
60,98
151,41

2.23.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA
PER
LLICÈNCIES
O
LA
COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Article 5è.
Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa amb caràcter general, excepte la
corresponent als estudis històrics documentals:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracti de llicències d’obres
majors i demolició de construccions.
b) Una quantitat fixa per la tramitació de l’expedient, quan es tracti de
llicències d’obres menors.
Article 6è
Quota tributària
1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar les següents tarifes a la base
imposable:
a) El 0,65 per cent, en el supòsit 1.a) de l’article anterior
b) Una tarifa fixa de 27,81 EUR, en el supòsit 1.b) de l’article anterior.
2. Per aquelles llicències urbanístiques que per la seva tramitació sigui necessari
un estudi històric documental, s'aplicarà la tarifa següent:
•

1 € /m2 de la superfície construïda de l’edifici, amb una quota mínima de
215,00 €.

•

En el cas d’estudis històrics complexes (consultes externes a d’altres
arxius, etc.) s’aplicarà un coeficient del 1,5.

•

Per aquelles llicències que tan sols sigui necessari un informe històric
documental la quota serà de 86,50€.
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3. Per aquelles llicències urbanístiques que per la seva tramitació sigui necessari
un estudi arqueològic, s'aplicarà la tarifa següent:
•

1 € /m2 de la superfície construïda de l’edifici, amb una quota mínima de
215,00 €.

•

En el cas d’estudis arqueològics complexes s’aplicarà un coeficient del 1,5.

•

Per aquelles llicències que tan sols sigui necessari un informe arqueològic
la quota serà de 86,50 €.

4.- Per cada placa de llicència d’obres: 20 €
5. En cas que el sollicitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 100 per cent de les que
s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués
iniciat efectivament.
Article 7è.
Beneficis fiscals
1. Estan exemptes de pagament de la taxa, les obres de rehabilitació de façanes
dintre de la delimitació dels casc antic.
2. Es concedirà una bonificació del 70 per cent de la taxa, a les obres de
rehabilitació de façanes a la resta del municipi.
Aquests beneficis fiscals no s’aplicaran a la tarifa per l’expedició de l’estudi
històric documental ni l’estudi arqueològic.
2.24 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT DE
VEHICLES A L’APARCAMENT MUNICIPAL DE CAN BADIA
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Epígraf 1
Primera hora
(L’estada mínima serà d’una hora)
Segona hora
A partir de la tercera hora

Euros

0,25 IVA inclòs
0,75 IVA inclòs
1,50 IVA inclòs

47

Epígraf 2
Places d’aparcament en règim de pupillatge
Quota mensual

40,00 IVA no inclòs

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des
que s’inicia la prestació del servei d’aparcament municipal mitjançant l’entrada en
el recinte subjecte a aquest preu públic.
Per accedir a l’aparcament s’haurà de recollir el tiquet lliurat per la màquina
situada a l’entrada, o la persona encarregada de l’aparcament, en el cas de règim
de rotació horària o mitjançant el sistema d’una tarja o qualsevol altre sistema que
es pogués adaptar durant l’explotació del servei, en el supòsit del règim de
pupillatge.
Serà requisit imprescindible per la sortida de qualsevol vehicle el previ pagament
de l’import del preu públic.
4. El pagament d’aquest preu pels serveis singulars relacionats en l’ epígraf 1
s’efectuarà en el moment de la sortida del recinte de l’aparcament.
5. El preu públic pels serveis continuats, referits en l’epígraf 2. es farà efectiu
mitjançant la liquidació mensual corresponent.
2.25 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. REGULADORA DE LA TAXA
PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EN LES VIES PÚBLIQUES
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa continguda en l'apartat següent.
2. Per l’estacionament de vehicles de durada limitada, a la zona i horari següents:
Lloc: Plaça de la Fira
Dies: De dilluns a dissabte.
De 8,30h a 13,00h
De 16,30h a 20,00h
Resten exclosos els diumenges i dies festius
Tarifa
Estacionament d'un vehicle per 15 minuts
Estacionament d’un vehicle per 30 minuts
Estacionament d’un vehicle per 45 minuts
Estacionament d’un vehicle per una hora

Euros
0,25
0,50
0,75
1,00
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Estacionament d’un vehicle per una hora i mitja
Estacionament d’un vehicle per dues hores
Anullació de denúncia

1,25
1,75
3,50

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 29 de setembre de 2011:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 15
Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 19

reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles
reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Installacions i Obres
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en
la piscina municipal
reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública.
reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius
reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi
reguladora de la taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports
reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
reguladora de les taxes per la prestació del servei de
gestió de residus municipals
reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o
rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda
en la via pública del paviment o de les voreres.
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
installacions anàlogues.
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Ordenança Fiscal núm. 20

Ordenança Fiscal núm. 21
Ordenança Fiscal núm. 22
Ordenança Fiscal núm. 23

Ordenança Fiscal núm. 24
Ordenança Fiscal núm. 26

reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
traves de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat de lucre.
reguladora de la taxa per la installació de quioscos
en la via pública.
reguladora de la taxa per les parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
reguladora de la taxa per la installació de portades,
aparadors i vitrines i per la installació d’anuncis
que ocupen el domini públic local
reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, 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 29 de setembre de
2011, 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 sisè.
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
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.”
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L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda per tal que
expliqui el dictamen.
La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Hisenda explica els principals
canvis en les ordenances municipals. De conformitat amb la legislació vigent és
competència municipal procedir a la revisió de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos i taxes fiscals que han de nodrir en bona part els
ingressos locals. Atès que l’IPC general de l’Estat que es preveu per a l’exercici
2011 és d’un 3%, es considera ponderat l’increment d’un 3% amb caràcter
general en les taxes d’aquest ajuntament, excepte en els següents tributs:
- Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles: l’any
2008 es van aplicar els nous valors cadastrals, després de la revisió, i cada any
augmenta la base liquidable i la corresponent quota. Aquest any s’ha fet servir
una nova base de càlcul per la qual es reparteix l’increment de la càrrega
impositiva de l’augment de la base liquidable entre el contribuent i
l’ajuntament. Per això es proposa una reducció del coeficient del 0.835 al 0,79
pel tipus urbà i del 0,81 al 0,79 pel tipus rústic. El que es vol fer és alleugerir
l’increment de la pressió fiscal, sense que l’ajuntament hi perdi recursos.
L’ajuntament no ingressa menys que l’any passat, sinó que amb aquest nou
coeficient s’ha tingut en compte la quota d’un 12% d’impagats.
- Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost d’activitats econòmiques:
s’han ajuntat dos dels tres coeficients establerts en aquesta ordenança, a aplicar
en funció de l’emplaçament de l’empresa. Hi havia un coeficient d’aplicació al
nucli antic, un per la resta del nucli urbà fora del nucli antic i un tercer per a La
Coromina. El que s’ha fet és establir el mateix coeficient per al nucli antic i fora
del nucli antic, i continua sent més barat, a efectes d’aquest tribut, installar una
empresa al polígon de La Cort i a La Coromina. També s’ha introduït el nou
carrerer en l’annex de l’ordenança.
- Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana: en aquest punt només s’ha modificat el
redactat de l’article 6è canviat l’anterior terme de “conviscuts” , que prestava
confusió, pel de “empadronats”, tot i que a la pràctica s’aplicava de la mateixa
manera.
- Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per a serveis generals: en
aquest punt s’han introduït dues noves tarifes, una per a la utilització de la sala
polivalent de la biblioteca municipal i l’altra per la utilització de la sala
polivalent de l’ajuntament. És una taxa per a la utilització d’aquestes sales per
part d’entitats sense ànim de lucre del municipi o activitats d’interès públic
realitzades per entitats i particulars amb ànim de lucre. Caldrà l’autorització
prèvia per a l’ús d’aquest espai i estarà supeditada a l’ús programat per part de
l’ajuntament. S’estableix un preu de 30 euros l’hora per a les entitats o
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particulars que realitzin activitats amb ànim de lucre i serà gratuït per les
entitats sense finalitat de lucre del municipi.
- Ordenança número 16 reguladora de les taxes per a la prestació del servei de
gestió de residus municipals: aquesta taxa s’ha incrementat un 3% excepte el
corresponent al tractament de la fracció orgànica, perquè el cost d’aquest servei,
aquest any, es manté igual.
- Ordenança número 27, reguladora del preu públic del servei d’aparcament de
vehicles a l’aparcament municipal de Cal Badia: s’han modificat les tarifes i
s’han arrodonit, de forma que abans la primera hora valia 0,20 € i passa a
0,25€, la segona hora té un preu de 0,75€ i a partir de la tercera hora el preu
queda igual, a 1,50 € l’hora. La quota mensual per a l’aparcament és de 40 €.
Això ve motivat perquè les despeses de l’any passat per l’aparcament de Cal
Badia van ser de 41.826,46 €, i els ingressos de 15.637,98 euros. Està clar que
amb la pujada del preu no es solucionarà el dèficit d’aquest aparcament, que va
ser de 26.188 euros, però s’intenta moderar.
- Ordenança número 28, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de
tracció mecànica a les vies públiques: les tarifes s’han modificat, passant de
0,80 a 1 euro la hora.
La Sra. Molner recorda que l’equip de govern s’ha reunit amb els grups per tal
de fer les ordenances entre tots i que aquest és un tema de municipi i no de
partit polític.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé per formular
una petició a la presidència, que és votar ordenança per ordenança enlloc de tot
el dictamen en conjunt. En aquest sentit afirma que el seu grup està d’acord
amb la majoria d’ordenances, si més no les més importants, però que estan en
contra d’algunes d’elles, de forma que emetre un vot conjunt pot distorsionar el
sentit de la votació. En aquest sentit, i en tant que s’ha confirmat que és legal
fer-ho de la forma proposada, es proposa votar ordenança per ordenança.
L’alcalde dóna les gràcies al Sr. Casas per la seva intervenció però expressa que,
tal i com ha comentat abans de començar el Ple, creu que aquesta petició
s’hauria d’haver formulat a la corresponent comissió informativa o amb més
temps, de manera que considera més adient, en aquesta ocasió, procedir a la
votació del dictamen en conjunt, com s’ha fet sempre i com està plantejat.
El Sr. Casas passa a valorar el dictamen i exposa que pel que respecta a
l’ordenança més important per l’ajuntament, la relativa a l’IBI, el seu grup està
totalment d’acord amb la proposta en tant que està calculada d’acord amb el seu
programa electoral i, per tant, hi coincideixen plenament. És a dir, sobre els
ingressos de l’any anterior, pujar l’IPC, tenint en compte els impagats i intentat
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baixar el tipus de gravamen, tal i com s’ha fet. El que sí que seria convenient és
ser més sensible amb la gent necessitada: persones vídues, famílies nombroses,
famílies monoparentals, etc, i establir bonificacions per aquests collectius.
L’ordenança de l’IAE també es veu correcte. Pel que respecte a l’ordenança de
l’impost de vehicles, que s’ha congelat i no s’ha modificat, el grup socialista sap
que estem molt a la banda alta pel que respecte a aquest tribut i que, si no pot
ser aquest any sí que per a propers anys caldria estudiar si es pot baixar, perquè
afecta a tota la població i, a més, si l’objectiu és millorar la mobilitat, Cardona i
especialment el nucli antic estan molt mancats d’aparcament.
Pel que fa a l’ordenança de l’ICIO, afirma que el seu grup no està d’acord en
pujar l’IPC d’aquest any i el de l’any passat.
Respecte a la taxa d’escombreries, es vol fer una menció que ja recull
l’ordenança, però de la qual la majoria de gent no n’està al corrent, i és que les
persones que viuen solen tenen dret a que se’ls apliqui una bonificació, prèvia
sollicitud. En aquest sentit considera que seria bo que aquesta bonificació
s’apliqués directament per part de l’ajuntament, perquè segur que molta gent no
en gaudeix per desconeixement.
Pel que fa a l’ordenança de la piscina, es troba a faltar la regulació relativa a la
piscina coberta del Vilar Rural.
El grup socialista està en contra de la proposta que fa l’equip de govern respecte
de l’ordenança reguladora de l’ocupació de via pública. S’estan aplicant unes
taxes que es consideren insuficients per part de gent que s’està aprofitant de la
via pública i que en treu moltes avantatges o plusvàlues. En aquest sentit,
l’equip de govern va dir que faria una nova ordenança de la via pública i el seu
grup creu que s’haurien de limitar les zones de pas per als vianants, deixant 1,5
metres des de la façana a les taules, i que les tarifes que es marquen per metre
quadrat són molt baixes. A més, pel que va exposar l’anterior equip de govern
aquest preus es van establir considerant que el mobiliari de les terrasses no
inclogués publicitat i s’adeqüés a l’estructura del nucli antic. Per tant, aquí sí
que hauria estat convenient plantejar un increment més seriós.
Pel que respecta a l’ordenança número 28 de la zona blava, fer esment d’una
observació que han fet arribar al grup i és que la màquina expenedora dels
tiquets no torna canvi.
En conclusió, amb les ordenances dels principals tributs municipals el grup
socialista hi està d’acord, en tant que coincideixen en la línia de rebaixar la
pressió fiscal als contribuents, però en altres no, tal i com s’ha exposat.
Valorant-ho en conjunt, però, es considera correcta la proposta.
L’Alcalde agraeix les observacions del Sr. Casas i dóna la paraula a la Sra.
Molner, que afirma que, en general, es tindran en consideració les observacions
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que ha apuntat. Pel que fa a l’impost de vehicles, s’entén que és un impost on
s’aplica un coeficient alt, però donada la conjuntura econòmica del moment,
aquest any no s’ha pogut plantejar disminuir-lo i per això s’ha congelat. Pel que
fa a l’ICIO, cada any s’ha pujat l’IPC corresponent, i el que es fa en la proposta és
actualitzar els mòduls, on es fixa la quota total del pressupost, que no estaven
actualitzats. El que planteja de la bonificació de l’impost d’escombreries es
tindrà en compte per facilitar que les persones que visquin soles en puguin
gaudir. Pel que fa a la piscina del Vilar Rural hi ha un conveni i s’ha obert amb
caràcter temporal i de forma experimental. En relació a la via pública dir que el
que s’aprova és l’ordenança fiscal i que el que es vol estudiar i modificar és
l’ordenança reguladora de la via pública, en la qual es tindran en compte les
seves consideracions. Per últim i pel que fa al fet que la màquina expenedora de
tiquets de la zona blava no torni canvi, es tindrà en compte i es donarà resposta
al grup socialista en el proper Ple.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta el següent:
“Des de el Grup de CIU, actuarem amb responsabilitat i rigor que és el que hem
fet sempre. Sempre hem defensat una fiscalitat ajustada al manteniment de la
prestació de serveis i a les noves situacions en que ens hem anat trobant.
Nosaltres hem patit com ningú, la utilització de la precarietat econòmica de
l’Ajuntament de Cardona, com eina d’oposició política, tant en els moments de
l’aprovació de les ordenances, com a l’hora d’aprovar el pressupost.
Només a títol d’exemple, comentar que, al 2009, quan nosaltres vam baixar el
tipus de gravamen del IBI en 7 punts, vam baixar l’impost de vehicles que no
eren de gama alta, un 1,5% , vam baixar les plusvàlues entre descendents , vam
baixar un 20%els guals individuals, vam introduir la tarifa reduïda en la taxa
d’escombraries, el seu grup, va votar en contra demanant una baixada del tipus
de gravamen de lBI, de entre 13 i 16 punts, des del nostre punt de vista, essent
conscients de que era del tot inviable. I l’any passat, en que vam baixar o
congelar la majoria de les taxes, va passar tres quarts del mateix, van votar en
contra, advertint-nos de que havíem de ser mes imaginatius i augmentar la
població. Ens van demanar que fraccionéssim el pagament de l'IBI, i ho vam fer,
sabent que augmentaria la tensió de tresoreria i, tot i així, el seu vot va ser en
contra.
Aquestes últimes setmanes ens han arribat comentaris que han sortit de la boca
d’alguns regidors de l’equip de govern, en el sentit de que no es pot fer res a
Cardona, perquè ens han deixat l’Ajuntament molt malament. Permeti’m fer
només un aclariment en aquest sentit: fa 12 anys, el grup que represento va
trobar un ajuntament amb un endeutament al voltant del 200% i vostès l’han
trobat amb un deute financer inferior al 60%. L’Ajuntament de Cardona ha fet
obres d’inversió en l’últim mandat, per valor de gairebé 7 milions d’euros, dels
que s’ha obtingut un finançament extern d' un 89%, que suposa mes de 6
milions d’euros que han vingut de fora com a subvencions d’altres
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administracions, el que ens ha portat a ser un dels ajuntaments més eficients
del país. Això ho hem fet amb una fiscalitat inferior a la mitjana dels municipis
del nostre grup (un 2,64, respecte a la mitjana que es d’un 3,64). L'Ajuntament
de Cardona té un problema de liquiditat. L'exercici del 2010, es va tancar amb
un romanent negatiu d’uns 150.000 euros. Els aquí presents, sabem que per
rebre les subvencions, s’ha de justificar el pagament i després no es sap quan es
cobren. En el cas dels Fons FEDER, la demora pot arribar a superar la de tot un
mandat, és a dir, més de quatre anys. La baixada de les aportacions de l'Estat
amb efecte retroactiu un cop aprovat el pressupost , l’augment de l'IVA al mes
de juliol i la urgència en que es van haver de fer les obres per solucionar el
problema de la canalització del torrent de Farners a La Coromina, en van ser les
causes principals, d’aquest romanent negatiu.
La nostra política d’austeritat fa que ens trobem molt a prop del límit de
reducció de la despesa. Nosaltres estàvem disposats a continuar governant
sense por i amb responsabilitat, utilitzant les mesures que la legalitat vigent
posa en mans dels ens locals per resoldre les tensions de tresoreria en que
l’Ajuntament es pogués anar trobant. Les pòlisses de tresoreria, encara que
s’han de tornar dins del mateix any, permeten pagar als proveïdors abans de
rebre el pagament ara al novembre de la segona fracció del IBI (el pagament
fraccionat ....), també es poden demanar avançaments a l’organisme tributari, i
si s’ha de fer una línia de crèdit per l’ordinari, es fax. Però el que creiem que no
es pot fer es caure en la por i l’alarmisme, perquè nosaltres creiem en les
mesures d’ajust, però també hem de pensar en mesures pel creixement i la
reactivació.
Ara, vostès ens presenten unes ordenances que són gairebé un "cortar y pegar"
de les que havíem fet el nostre grup i les han modificat pràcticament amb el
mateix criteri que fèiem servir nosaltres amb algunes exempcions, i ens en
demanen l’aprovació. La pregunta és: hem d’actuar seguint el seu exemple
votant en contra per que sí? O ara ens demanen que nosaltres si que hem de
demostrar la responsabilitat i el rigor que el grup d'ERC no va mostrar l’anterior
mandat?”
La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Hisenda contesta que, en
primer lloc, les ordenances no es presenten en aquest Ple per primer cop, sinó fa
dies, i que és per primera vegada quan els grups municipals s’han reunit abans
de la Comissió informativa i s’ha intentat consensuar les ordenances entre tots.
Pel que fa a l’IBI, aquest any s’ha canviat la base de càlcul i s’ha establert en
funció del que realment ingressaríem aquest 2012, és a dir, la quota menys els
impagats, no en la quota de padró com feia l’anterior equip de govern. D’aquesta
manera es preveu ingressar un 6,5% més en concepte d’aquest impost respecte
l’any passat i seguint el càlcul que s’aplicava anteriorment, encara s’hauria
ingressat més. La Sra. Molner continua fent notar que s’estan analitzant les
ordenances municipals i el grup de CiU només ha fet esment de l’IBI. En relació
a la situació econòmica de l’ajuntament concreta que l’equip de govern no està
fent servir cap eina política, sinó que simplement vol explicar a la població
l’estat econòmic de l’ajuntament. I que és cert que l’ajuntament no està en una
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mala situació a nivell de deute, que és d’un 56%, però no és menys cert que
s’estan pagant els proveïdors a 14 i 15 mesos. En aquest sentit, reconeix que es
van fer inversions i que els diners d’aquestes inversions en bona part es van
aconseguir de subvencions públiques, però que es van fer servir ingressos
ordinaris per finançar part d’inversions i es van demanar crèdits que s’estan
pagant ara. Per tant, entén que s’han fet moltes inversions però que potser
s’hauria hagut de plantejar si se’n podien assumir tantes sense afectar
negativament la tresoreria de l’ajuntament. I avança que de cara a l’any vinent
s’haurà de renunciar a fer inversions per tal de poder afrontar la situació i poder
solventar l’actual tensió de tresoreria. Per a l’equip de govern millorar la
liquiditat de l’ajuntament és un objectiu prioritari. Per això s’han emplaçat els
grups per tal que el dilluns l’auditor els faci un anàlisi de l’estat dels comptes de
l’ajuntament i reitera que només es volen explicar aquests comptes, que aquesta
és una acció de transparència i que la intenció es fer-ho cada any.
La Sra. Farràs intervé aclarint que no es queixava de que hi hagués una
exposició pública de l’estat de comptes, sinó dels comentaris que han fet algun
dels regidors a entitats de Cardona i que han arribat al grup de CiU dient que
l’anterior equip de govern havia deixat l’ajuntament molt malament, amb
factures per un import de més d’un milió d’euros per pagar.
La Sra. Molner contesta que això no s’ha dit, però que sí que és cert que hi ha
factures per més d’un milió d’euros per pagar.
La Sra. Farràs demana si són factures que no estan comptabilitzades i la tinent
d’alcalde delegada d’Hisenda contesta que sí que estan comptabilitzades, però
que això no treu que hi hagin factures per un import superior al milió i mig
d’euros per pagar.
La Sra. Farràs diu que això és conseqüència que la Generalitat déu molts diners
a l’ajuntament i la Sra. Molner contesta que en part sí que és per això, però si no
s’haguessin tantes inversions no hi hauria aquesta tensió de tresoreria, i que ella
mateixa li va aconsellat que no es preocupés per aquesta tensió de tresoreria,
quan és evident que cal superar la situació.
La Sra. Farràs diu que es podia no haver fet res. Que és cert que es déu a petits
proveïdors des de fa 14 mesos però que si l’actual equip de govern hagués fet
operacions de tresoreria els diners que es rebran al novembre s’haurien rebut al
juny i no hi hauria aquest problema, perquè si es fan operacions de tresoreria els
diners te’ls avancen. I que no és veritat que en l’anterior mandat no es fessin
reunions, perquè ha mirat les actes i sí que es van fer.
L’alcalde dóna les gràcies a la portaveu del grup de CiU i comenta que part de
l’equip de govern la intenció no és entrar en una baralla política. Recorda que en
l’anterior mandat hi havien dos regidors d’ERC a l’oposició i que el que ha fet
ara el govern és aplicar els criteris que es defensaven en les ordenances actuals.
Repeteix que no és voluntat de l’equip de govern entrar en una confrontació,
sinó aconseguir el màxim de consens per tal de que Cardona avanci. I que
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l’actual situació econòmica, especialment difícil, reclama que tots els grups
treballin junts, com l’anterior equip de govern sap, en tant que quan van entrar
la situació econòmica de l’ajuntament era més crítica que la present. A data
d’avui els comptes de l’ajuntament presenten uns problemes que es volen
explicar, però recorda que tant el seu grup municipal com ell mateix han
expressat reiteradament la gratitud amb l’equip de govern que aquests darrers
anys ha assumit el compromís de tirar endavant l’ajuntament i que ha fet una
feina impecable. Hi ha diferències en alguns temes, com el d’inversions, en el
qual l’equip de govern té una altra percepció, però no es fa demagògia en cap
moment, sinó que tan sols es vol explicar els comptes a la ciutadania com,
d’altra banda, també es va fer fa dotze anys en una sessió informativa. L’únic
que es farà en la sessió informativa és que la mateixa persona que ha auditat els
comptes durant aquests anys expliqui quina és la situació econòmica actual de
l’ajuntament, perquè la gent ha de saber què ingressa l’ajuntament, en què es
gasta i que ara hi ha una tensió de tresoreria molt important que aquest govern,
amb el suport de la resta dels grups si ho volen, afrontarà el 2012 per tirar
endavant Cardona.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup
Municipal Socialista (2).

6.2.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT.6.2.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Medi Ambient
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, concessionària dels serveis.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la sollicitud presentada per l'empresa Jaume Oró, S.L., amb CIF B25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de juny de 2011, per la prestació
dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària al nostre terme
municipal.
Atès que d'acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels
esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s'han de tenir en compte
les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents
apartats revisables que conformen el preu.
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La Tinent d'Alcalde delegada de Medi Ambient, previ informe de la Comissió
informativa permanent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar 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, amb CIF B25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de
21.402,27 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, resultant d'aplicar el coeficient de revisió de
l'1,163103393, amb efectes de data 1 de juny de 2011.”
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada de Medi Ambient Sra.
M. Elena Xixons per tal que expliqui el dictamen i demana si hi ha alguna cosa a
comentar per part dels grups.
El Sr. Casas portaveu del Grup Municipal del PSC respon que per part del seu
grup no, que entenen que el càlcul correspon a una complicada fórmula
polinòmica, que està per sota de l’IPC i que ja saben que el contracte amb
l’empresa és vigent fins al 2016. Però que han fet arribar queixes al grup de que
la neteja no és tan acurada com hauria de ser.
La Sra. Xixons respon que està d’acord amb aquesta impressió, perquè en les
darreres setmanes l’empresa concessionària ha rebaixat la qualitat del servei de
neteja viària. L’ajuntament n’ha estat al cas i ha realitzat diverses reunions amb
els responsables del servei, que justifiquen aquest fet per una averia en la
màquina escombradora que passa pels carrers. Aquesta màquina es va espatllar
i la van substituir per una de més gran, que no arriba bé a diferents llocs. A part,
té la impressió, que també es va fer arribar a l’empresa, que els operaris s’han
relaxat i no han passat amb escombres on no arribava l’escombradora petita.
Han arribat queixes del Barri Mercat, del carrer Cambres i d’alguns veïns. Per
això s’han instat aquestes reunions amb l’empresa a efectes de millorar el servei
i sembla que s’ha aconseguit. De totes maneres, demana que qualsevol
incidència que es detecti en el servei es comuniqui a l’ajuntament per tal que
pugui posar-se en contacte amb l’empresa i solventar-ho.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 abstencions del Grup
Municipal Socialista.
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7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPELLACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, intervé dient
que exposarà una sèrie de qüestions, que reitera del Ple anterior, perquè
en la majoria de preguntes que va fer la resposta va ser que com que hi
havia la Festa Major, s’actuaria després.

1).- El Sr. Casas diu que un tema dels que va parlar és el POUM, però no s’ha
notificat res al respecte; un altre la problemàtica de la Policia local, i tampoc hi
ha hagut resposta en aquest sentit; el Camí del Pare Etern i finalment l’obertura
del Centre Cívic. En aquest sentit, demana si l’equip de govern pot informar als
grups al respecte o tot segueix igual, circumstància que consideraria
preocupant.
L’Alcalde respon dient que en el darrer Ple, efectivament, va dir que després de
la Festa major convocaria una reunió amb els grups municipals per parlar del
POUM, però que tot està anant més lent del que hauria desitjat, tot i que s’ha
treballat molt en aquest sentit. El POUM està sobre la taula, amb l’aprovació
inicial i les allegacions que en aquest moment s’estan revisant. S’està estudiant
detingudament amb el Sr. Solans per tal de que aquest expliqui els diferents
raonaments i també amb els Serveis Tècnics Municipals, que estan fent una
tasca molt important en aquest sentit, perquè hi ha molts errors que s’han de
subsanar. A més, el Sr. Solans havia d’introduir al POUM el resultat dels
informes desfavorables que han arribat de diferents organismes i que encara no
s’han introduït. En definitiva, queda molta feina per fer i perquè es pugui
assumir tot. Reitera que s’hi està treballant i ofereix als grups qualsevol
informació que vulguin en aquest sentit, entenent que la voluntat del govern és
accelerar el procés al màxim, en tant que ja fa set anys que dura, però sense que
les presses condicionin un mal resultat.
El Sr. Casas portaveu del grup municipal del PSC demana si es pot apuntar
algun termini al respecte i el Sr. Estruch respon que no s’atreveix a concretar
terminis, però que l’objectiu del govern és enllestir-ho el més aviat possible.
En relació al Camí de Comabella, intervé la tinent d’alcalde delegada
d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge, Sra. Aida Molner, explicant que té
una batalla amb els constructors perquè l’ajuntament té forces obres engegades
i que es volen executar amb la màxima diligència. L’equip de govern vol
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modificar el projecte, i avança que la propera setmana es tornaran a reiniciar les
obres. El canvi que s’ha plantejat és treure l’aplacat de formigó de la part
superior del camí i substituir-lo per pedra. I concreta que això no suposarà cap
variació de preu respecte del que estava previst en el projecte i a la Llei de
Barris. Abans la intenció és fer una reunió amb els veïns de la zona, que en el
seu moment van manifestar el seu malestar amb les obres i explicar-los els
canvis que es volen realitzar.
Pel que fa al Centre Cívic, la Sra. Molner exposa que en el darrer Ple es va
exposar que faltava l’escomesa de l’aigua i de la llum, però que en aquests
moments l’escomesa de l’aigua ja s’ha realitzat i els tècnics de la casa i, en
concret, el Sr. Llatjós està vetllant per agilitzar els treballs per part de FECSA. A
partir d’aquí el 2012 l’ajuntament vol impulsar un petit procés de participació
ciutadana perquè totes les entitats del poble i veïns de la vila puguin donar la
seva opinió en relació al funcionament del Centre Cívic.
Intervé el tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany, per exposar
que en el Ple anterior va avançar que estava fent un estudi del cost de les hores
extres de la policia local. En aquest sentit diu que a finals d’octubre el cost en
concepte d’hores extres supera els 43.000 euros i això respon al fet de tenir una
policia local en precarietat de condicions i de número d’efectius. Per això s’està
estudiant d’incrementar parcialment la plantilla i disminuir el cost d’hores
extres.
El Sr. Casas demana si es citarà als portaveus dels diferents grups per explicarlos què es preveu fer, i el Sr. Tristany respon que sí, i que es farà abans d’acabar
l’any per consensuar amb els grups les mesures a adoptar.
2).- Continua el Sr. Casas plantejant una queixa a l’equip de govern en relació a
l’acte institucional del 18 de setembre. El seu grup, i li consta que també el de
CiU, es va sentir ofès en aquest acte, en tant que es va convocar des de
l’ajuntament, amb caràcter institucional, i amb tota la corporació present es va
pronunciar un discurs que en cap cas no feia referència a la institució. Entén
que era obligació del mateix ajuntament saber que es diria i, en tot cas, no
compaginar un acte amb un altre. Per això, expressa la seva queixa formal i diu
que caldria millorar el protocol d’alguns actes de la Festa Major, perquè creu
que hi van haver deficiències. Finalment, reitera que si es torna a organitzar
l’acte del 18 de setembre de la mateixa manera, el grup socialista no hi assistirà,
encara que sigui un acte institucional, i que s’han de prendre les mesures
oportunes perquè no passi.
L’alcalde respon que l’acte del 18 de setembre va coincidir en horari amb el que
va fer l’Associació Cultural 18 de setembre. L’ajuntament, a nivell institucional,
només havia convocat una ofrena floral, sense manifest, i el que estava previst
era fer l’ofrena floral. Reconeix que el protocol va fallar i es disculpa per això, en
tant que el govern sí que volia assistir a l’acte organitzat per l’Associació
Cultural 18 de setembre, però no estava previst que la corporació s’hi quedés.
Pel que fa al protocol de la Festa Major, està totalment d’acord amb el portaveu
del grup municipal socialista, i creu que tots els actes s’han de protocollitzar
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millor. En aquest sentit, afirma que va ser convidat a la Festa Major de Solsona i
va poder evidenciar que el protocol era impecable, de manera que creu que s’ha
de procurar avançar en aquesta línia per tal de dignificar la institució i la Festa
Major. I que amb els recursos que es tenen i amb la gent de la casa que té un
mestratge important en aquest tema, s’ha de confegir un protocol per a tots els
actes de la Festa Major, si als grups els sembla bé.
3).- El Sr. Casas també intervé en relació a un dels temes en que recorda que el
grup municipal d’ERC va ser més reivindicatiu durant la darrera legislatura:
l’aparcament. El seu grup entén que tot nou govern té cent dies de gràcia, però
que l’equip de govern ja ha superat aquest termini i encara no s’ha produït cap
millora en l’àmbit de l’aparcament, tot i ser un dels temes principals inclosos en
el programa electoral d’ERC. En aquest sentit, vol saber com s’afrontarà aquest
tema, en tant que un dels més problemàtics per a la gent de Cardona.
L’Alcalde explica que és un tema en el qual encara no s’ha pogut entrar en
profunditat. En aquests moments s’està acabant l’obra que va iniciar l’anterior
equip de govern al costat del camp de futbol i que tot i que no és un dels llocs on
es guanyi més aparcament, sí que se’n guanyarà darrera el camp de futbol, en la
corresponent explanada. El projecte no acaba d’agradar a l’actual govern , però
es respecta i està en execució. Pel que fa a les propostes concretes que es
portaven al programa electoral, es preveu crear noves petites bosses
d’aparcament però encara no s’ha plantejat com es concretarà. A nivell simbòlic
les tres places d’aparcament reservades a la corporació s’han posat a disposició
del poble i manifesta que el govern està obert a totes les idees que es puguin
plantejar per incrementar els espais d’aparcament.
Pel Grup Municipal de CIU:
-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del grup municipal de CIU, planteja un
parell de preguntes que repeteix de l’anterior Ple.

1).- La Sra. Farràs diu que en relació a l’obra menor que es va fer a la reixa del
carrer Pasqual Madoz, perquè el Sr. Alcalde va comentar que se n’informaria i li
diria com havia anat.
2).- I l’altra és que va dir que després de la Festa Major es començaria de nou
l’obra dels pisos tutelats, i vol saber si s’han iniciat les obres.
Intervé la Sra. Molner explicant que l’equip de govern s’ha assabentat que la
reixa del carrer Pasqual Madoz es va deteriorar i que la va arreglar l’empresa
adjudicatària de les obres, Excavacions Cots Codina, SL.
La Sra. Farràs planteja que hi havia els operaris de la brigada treballant a la
reixa i la Sra. Molner respon que li consta que ho va arreglar la referida
empresa.
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El Sr. Sala pregunta si el Sr. Castillo treballa a l’empresa Excavacions Cots
Codina i respon l’alcalde reiterant que al govern li consta que ho ha arreglat
aquesta empresa.
La tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge explica
que pel que respecta als allotjaments collectius, efectivament s’ha començat la
segona fase de l’obra per part de l’empresa adjudicatària, Excavacions Cots
Codina, SL. La Sra. Farràs diu que ho demana per assegurar que es compleixin
els terminis per tal de justificar la subvenció concedida per aquesta obra.
3).- Continua la portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Farràs realitzant un
comentari en el mateix sentit del que ha exposat el Sr. Casas en relació a l’ofrena
floral del 18 de setembre: que els regidors representen el conjunt de la població i
hi havia una bona part de l’acte que no representava, en absolut, el conjunt de la
població, sinó una part. I diu que això s’ha de tenir en compte perquè el mateix
passa amb la Festa Major i el balcó de l’ajuntament, que s’ha d’entendre com
una part central d’un escenari en el qual les persones que representen
l’ajuntament han de tenir molt de respecte a l’hora de seguir el protocol. Espera
que es corregeixi en anys posteriors i s’elabori el corresponent protocol per tal
que els càrrecs ocupin el lloc que han d’ocupar.
En relació a la Festa Major, la Sra. Farràs exposa que un tema que s’ha comentat
al carrer i que suposa que arribarà a l’ajuntament un cop es recullin els resultats
de les enquestes és que la nit de l’empalme hi van haver molts més aldarulls que
altres anys i alguna baralla, fins i tot amb arma blanca. La gent del carrer tenia
la sensació que el personal de seguretat que hi havia contractat per aquella nit
entre policies i seguretat provada era inferior al d’altres anys. I demana si se
n’han estudiat les causes i si s’ha pres alguna mesura al respecte.
El tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany explica que a nivell
d’efectius de seguretat, tant privada com de policia local i mossos d’esquadra,
van ser els mateixos que en edicions anteriors. A l’equip de govern li preocupa el
to que està agafant la nit de l’empalme i constata que, tot i que ja fa anys que és
així, aquest any s’han produït un bon nombre d’aldarulls que cal evitar. S’han
formulat hipòtesis, partint de la mateixa intuïció, respecte el perquè es
produeixen, però la certesa absoluta és difícil de poder-la tenir. Els efectius eren
els mateixos però si n’hi haguessin hagut el doble, també haurien estat
insuficients. Després de la Festa Major, es va fer una reunió de valoració amb els
tècnics implicats en la organització, la Policia local i els regidors i l’únic tema va
ser la nit de l’empalme i la problemàtica que hi va haver. A la reunió de la
Comissió de Festa Major també hi va haver molta discussió sobre aquest tema, i
hi ha una alta reunió programada per començar a treballar en la de l’any que ve i
el tema de la nit de l’empalme s’haurà de plantejar entre tots els agents
implicats i, sobretot, l’ajuntament que en té la responsabilitat.
4).- La Sra. Farràs pregunta si s’han retornat les fiances que té dipositades
l’ajuntament per les obres: la de l’aparcament de Cal Badia, que no es va
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retornar perquè a l’aparcament hi havia goteres, la del passeig Mossén Joan
Riba, pels arbres que s’havien de substituir, etc.
L’Alcalde contesta que en aquest moment no li pot contestar si s’han retornat o
no aquestes finances i que ja ho consultarà.
5).- Continua la portaveu del grup de CiU, Sra. Farràs, posant de manifest que
els ha semblat que les obres de la passera estan aturades.
La Sra. Molner contesta que s’han de reparar una bona quantitat de les fustes de
la passera que es van collocar en la primera fase del projecte. I que en aquesta
segona fase s’han esperat cinc setmanes per tal que les fustes no es deterioressin
de la mateixa manera. No han començat abans per les condicions
climatològiques, i es reempendran les obres el proper dilluns, tant de la segona
fase com de reparació de la primera. I el promotor i l’agrònoma de l’empresa
que dirigeix les obres ja han escollit i encarregat els arbres que hi hauran d’anar.
6).- La Sra. Farràs planteja que els han arribat queixes en relació a les terrasses
dels bars, en el sentit que ocupen no només la façana, sinó també la mitjana dels
carrers, i no es respecten els horaris i el descans dels veïns. I demana alguna
actuació en aquest sentit.
El tinent d’alcalde delegat de Governació contesta dient que, efectivament, s’han
produït incompliments pel que respecta a horaris i espais de les terrasses i ja hi
ha diversos expedients sancionadors oberts en aquest sentit.
7).- La portaveu del grup municipal de CiU exposa que saben que ERCROS està
portant sal de Sallent, milers de tones, i que el residu que generen ocupa espai a
la Vall Salina. Demanen si s’ha fet alguna actuació en aquest sentit, perquè no és
procedent tenir residus que no són del municipi.
L’alcalde exposa que s’ha reunit dues vegades amb ERCROS i amb Salinera de
Cardona i que li consta que el problema que exposen no és recent, sinó que
ERCROS porta més de quatre anys portant dal de Sallent. La Sra. Farràs
comenta que no amb aquestes quantitats, i intervé de nou el Sr. Estruch dient
que a l’equip de govern no li agrada aquesta situació, que en va ser coneixedor fa
poc temps i que li farà saber quan tingui una resposta més formada en aquest
sentit, tot i que reitera que no és un problema nou i que és complicat, perquè
l’empresa argumenta que la sal del runam de Cardona no és prou pura i per això
la mescla amb la de Sallent.
El Sr. Tristany demana la paraula a l’Alcalde per comentar que en referència al
tema dels bous que va sortir en el darrer Ple i davant de les desafortunades
insinuacions acusatòries del Sr. Sala de prevaricació en relació als pressupostos
que es van presentar, vol reiterar un cop més que els dos pressupostos que es
van rebre del Sr. Rogelio Martin i del Sr. Gallo coincidien en el preu. Per això la
Comissió organitzadora de la Festa Major va decidir optar per la persona que
durant molts anys, i “a dit”, s’havia escollit.
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La Sra. Farràs diu que això és el que posa a l’acta de l’anterior Ple, i que s’ha
acceptat. I el Sr. Tristany respon que ho volia reiterar per les desafortunades
acusacions que s’havien realitzat en aquest sentit.
Intervé el Sr. Sala exposant que les acusacions no són desafortunades, perquè la
informació del seu grup no es correspon amb la del govern. Per tant, i a l’empara
de les seves informacions, es va concedir el contracte a la persona que aportava
una proposta més cara. Respecte del tema que l’anterior equip de govern li va
adjudicar sempre a dit, diu que es va continuar la tradició, perquè sempre
s’havia fet d’aquesta manera. En el moment que es va plantejar, per part dels
aficionats, que hi havia diferents possibilitats i que entre aquests aficionats es
van plantejar diferents punts de vista, es va decidir regularitzar la situació i
convocar un concurs. A partir d’aquí, les persones que han tingut l’oportunitat
de conèixer la informació d’aquest concurs li han fet arribar la informació en el
sentit que va apuntar. I aclareix que no ho va dir com una amenaça sinó que el
que va exposar és que, per molt petites que siguin les quantitats, la legislació no
ho gradua i el títol de la falta o del delicte és el mateix, amb independència de
l’import. En aquest sentit, es va decidir adjudicar el contracte al Sr. Rogelio
Martin, per les raons que es consideressin oportunes, i per molt petita que sigui
la diferència entre els dos pressupostos simplement els va advertir que el fet té
el mateix nom, i que s’ha d’anar amb molt de compte en qualsevol adjudicació si
no hi ha cap informe tècnic que avali la decisió. I diu que si de les seves paraules
se’n va entendre alguna altra cosa, prega que el dispensin per no haver-se sabut
expressar correctament.
El Sr. Tristany comenta que els pressupostos estan a disposició de qui ho vulgui
consultar perquè es pugui comprovar que es va adjudicar el contracte a la
proposta d’import més baix, i el Sr. Sala respon dient que la informació que
tenia el seu grup no coincideix amb aquesta informació del tinent d’alcalde, però
que no té perquè dubtar del que aquest diu.

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

