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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 12 DE GENER DE 2012
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 12
de gener de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
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.
Excusa la seva absència la Regidora:
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
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 3 de novembre i Ple extraordinari del dia 29 de novembre de
2011.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 3 de
novembre i Ple extraordinari del dia 29 de novembre de 2011, s’aproven per
unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 144 al 180
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.
144 al 180 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.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2012.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que aquesta Alcaldia-Presidència, ha confeccionat el Pressupost general
d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2012 i les Bases d’execució del mateix, i
emès l’informe preceptiu per part de la Comissió Informativa d’Hisenda.
Aquesta Alcaldia, en compliment del que disposa l'article 168.4) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990 de 20
d'abril, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL d’aquest
Ajuntament per a l’exercici de 2012, integrat pel Pressupost d’aquesta
Corporació, així com les bases d’execució del mateix i tots els documents que el
composen.
El resum dels quals és el següent:
I.- PRESSUPOST MUNICIPAL.1.- ESTAT D'INGRESSOS CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS:
1.- Impostos directes............................................................
2.- Impostos indirectes........................................................
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos...........................
4.- Transferències corrents..................................................
5.- Ingressos patrimonials...................................................

EUROS
2.006.529,00 €
100.000,00 €
1.127.161,00 €
1.349.090,00 €
92.150,00 €
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B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Alineació d’inversions reals...........................................
0,00 €
7.- Transferències de capital...............................................
39.806,00 €
8.- Actius financers.............................................................
0,00 €
9.- Passius financers............................................................
150.000,00 €
_____________________________________________________
TOTAL ESTAT INGRESSOS.................................. 4.864.736,00 €
2.- ESTAT DE DESPESES.A.- CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DESPESES:
GRUPS
1.- Serveis públics bàsics.....................................................
2.- Actuacions de protecció i promoció social.....................
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent...........
4.- Actuacions de caràcter econòmic...................................
9.- Actuacions de caràcter general......................................
0.- Deute públic...................................................................
TOTAL ESTAT DE DESPESES..............................

EUROS
2.433.842,00 €
213.012,00 €
734.102,00 €
256.032,00 €
898.786,00 €
328.962,00 €
4.864.736,00 €

B.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:
CAPÍTOLS

EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS:
1.- Despeses de personal......................................................
2.- Despeses de béns corrents i de serveis..........................
3.- Despeses financeres........................................................
4.- Transferències corrents.................................................

2.212.993,00 €
1.683.830,00 €
77.451,00 €
144.154,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Inversions reals..............................................................
7.- Transferències de capital...............................................
8.- Variació d’actius financers............................................
9.- Variació de passius financers.........................................

494.797,00 €
0,00 €
0,00 €
251.511,00 €

TOTAL ESTAT DESPESES....................................

4.864.736,00 €
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Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, el Pressupost aprovat s’exposarà al públic durant un termini de
QUINZE DIES hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà
definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició pública no
s’haguessin presentat reclamacions.”
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per tal que
expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner, explica que l’equip de
govern creu que la millor manera d’encarar el futur és ser conscients de la
situació actual i actuar en conseqüència. Diu que el seu grup té molt clar el
model de poble que vol i que lluitarà en aquest sentit i actuant amb tota la
responsabilitat, com no pot ser d’una altra manera. El pressupost per a l’any
2012 s’ha elaborat tenint en compte la previsió d’ingressos i despeses reals i la
realitat econòmica del moment, de manera que s’ha fet un gran esforç per reduir
la despesa ordinària.
Tal i com recollia el programa electoral, una prioritat bàsica de l’equip de govern
és fer front a la crisi econòmica, donant suport a l’economia local i reduint el
deute que l’ajuntament té amb les empreses de la població. Per tant, la voluntat
és apostar pel teixit empresarial i per donar suport a l’emprenedoria, amb
mesures que es van posar en coneixement de la resta de grups en un informe on
es recollia l’actuació prevista en aquest àmbit.
La reducció del pressupost de l’any 2012 respecte de l’any anterior és d’un 17 %.
D’inversió s’han reduït 800.000€ i de despesa ordinària 200.000€
aproximadament.
Les línies bàsiques del pressupost són les següents:
-

-

-

Màxima contenció de la despesa en base al Pla de sanejament financer:
com saben els grups es va aprovar el Pla de sanejament que marca una
sèrie de mesures a adoptar per tal de fer front a la situació d’estalvi net
negatiu. Una d’aquestes mesures era la sol·licitud del préstec ICO per
pagar factures endarrerides de petits proveïdors, com ja s’ha fet. Des del
juliol s’han pagat 340 factures comptant les de l’ICO, per un import d’uns
420.000 €, a més de 70 empreses, la majoria locals.
Una reducció de la inversió i el manteniment de partides relacionades
amb l’atenció a les persones i assistència social. S’ha augmentat la partida
del Pla local de serveis a les persones en un 30,95%.
S’aposta pel manteniment de la via pública i instal·lacions municipals.
També pel compromís de mantenir el màxim número de llocs de treball
del personal al servei de l’ajuntament.
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-

-

Pel que fa als ingressos, la gran majoria de partides d’ingressos han
disminuït perquè s’han ajustat a l’ingrés real que percep l’ajuntament.
S’ha estudiat partida per partida per fer una previsió real i acurada.
A nivell de despesa s’ha realitzat un esforç molt important per ajustar al
màxim la despesa ordinària, tenint en compte la situació econòmica
general.

A trets generals es pot destacar el següent:
-

-

-

-

-

-

-

S’ha reduït la despesa del capítol I de personal, tot vetllant pel
manteniment dels llocs de treball. Respecte a l’any passat s’ha reduït en
39.992 € i també cal tenir en compte que hi ha places com la de cap de
serveis jurídics i la de dos policies que s’han pressupostat però no es
gastaran.
S’han mantingut i fins i tot augmentat les partides relacionades amb
l’assistència a les persones i el manteniment de la via pública.
En quant a subvencions a entitats, s’han reduït en un 10% respecte l’any
passat.
Per a la organització de fires s’ha inclòs una reducció d’un 20% respecte
de l’any anterior. I en festes un 15%. Cal destacar que el 2011 ja s’ha fet
un esforç molt important per reduir les despeses de la Festa Major i la
Fira de la Llenega.
Les partides de promoció econòmica i turística no s’han modificat. La
previsió d’actuació és la quina es va fer arribar en un informe als grups.
La partida d’economia disminueix en un 28% degut a que s’ha demanat
un any de carència en quatre contractes de préstec. L’import
corresponent a aquesta amortització es destinarà a pagar a petits
proveïdors.
La partida de locomoció de càrrecs electes s’ha reduït en més d’un 81%.
L’estalvi global en la partida de càrrecs electes és d’un 4,79%. L’import
corresponent a la reducció de sous dels càrrecs electes és de 9.281 euros,
el que representa un 7,14% respecte de l’any anterior.
S’ha reduït la partida de joventut perquè la Fira d’entitats serà bianual.
Pel que respecte a ensenyament, s’ha ajustat la partida amb la
incorporació de la despesa corresponent al manteniment de la nova
escola de música.
Neteja: s’ha establert una reducció d’un 26% en la partida de neteja des
equipaments municipals, tal i com recull el pla de sanejament financer.
L’augment global de la partida es déu a l’ajustament en números reals del
contracte de recollida d’escombreries i el cost de la recollida selectiva.
La partida de sanitat ha augmentat perquè també ha incrementat
ostensiblement el cost de la teleassistència.
La partida corresponent als contractes tècnics ha minorat en un 20%
perquè les inversions també s’han reduït. Amb càrrec a aquesta partida hi
hauran els projectes a elaborar en el marc de les noves convocatòries de
subvenció del PUOSC i la Diputació de Barcelona, que es preveuen que
surtin a mitjans d’any. I entre aquests, el projecte relatiu al camp de
futbol.
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-

-

-

-

La despesa en concepte de manteniment de parcs i jardins augmenta
perquè s’ha ajustat a la despesa real. El mateix succeeix amb la partida de
protecció civil.
La partida de la radio es manté amb la mínima despesa, en concepte
d’energia i telèfon, perquè es preveu deixar la radio inoperativa mentre
no es trobi una solució a la seva gestió.
S’ha inclòs una partida de manteniment del Centre Cívic.
Pel que fa al personal, s’han mirat de preservar al màxim els llocs de
treball. En l’aparcament de Cal Badia es defensa un altre model de gestió,
donat que és un servei deficitari en aproximadament uns 30.000 €
anuals, de manera que s’aposta perquè entre policia local i brigada facin
el servei. En esports d’estiu s’ha reduït el sou dels socorristes en un 35%
d’acord amb la normativa establerta en el Conveni col·lectiu de treball
per al sector del lleure, educatiu i sociocultural de Catalunya. Aquest
conveni es va fer arribar als grups per tal que es verifiqués que el sou
establert és l’adequat. També s’han amortitzat les places de manteniment
de la piscina, ja que se’n fa càrrec la brigada. Pel que fa a la neteja, se’n
farà càrrec la mateixa empresa que realitza la de la resta d’edificis
municipals. Tampoc s’ha contemplat a la partida la despesa corresponent
als ajudants de monitors, en tant que aquestes places el 2011 tampoc es
van cobrir.
Pel que fa a les inversions, presenten una diferència molt significativa
respecte del 2011, ja que es redueixen en un 61,36%. S’han hagut de
limitar les inversions tenint en compte l’actual tensió de tresoreria i per
la manca de subvencions públiques. Les actuacions que es preveuen són
de caràcter urgent: la canalització de les aigües des del polígon industrial
La Cort fins a la depuradora municipal, que es finançarà en gran part per
contribucions especials, la barana de la plaça del Portalet i l’adequació
d’equips i instal·lacions informàtiques.

L’alcalde agraeix l’explicació de la tinent d’alcalde i dóna la paraula al portaveu
del grup municipal socialista, Sr. Jordi Casas.
Per part d’aquest grup, el Sr. Casas posa de manifest que es vol agrair la
predisposició de l’equip de govern envers els altres grups a l’hora d’elaborar els
pressupostos municipals, així com a l’hora de proporcionar tota la informació
que els grup del PSC ha sol·licitat. Diu que s’han fet moltes reunions però que
possiblement no han sigut tan profitoses com seria desitjable, però que l’intent i
la predisposició hi han sigut i és una cosa que el seu grup agraeix. Explica que
no entrarà a valorar partida per partida, en tant que la tinent d’alcalde ja ha fet
una descripció prou detallada dels pressupostos i perquè ja s’ha tractat molt al
llarg de les reunions mantingudes. Però sí que d’un manera global vol deixar un
seguit de reflexions per considera que poden valer a l’equip de govern de cara a
la confecció de futurs pressupostos. Així, diu que li agrada posar qualificatius als
projectes que es presenten i en el cas dels pressupostos es poden considerar
austers, conservadors i decebedors per l’estil continuista del projecte presentat.
En aquest sentit, el seu grup esperava que el nou equip de govern aportés aire
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renovat, noves solucions i altres perspectives als reptes actuals que té la societat
cardonina, i no ha estat així, sinó que s’han mantingut en la línia que
presentaven en l’anterior legislatura.
El grup municipal socialista entén que tal i com ha remarcat la tinent d’alcalde,
la difícil conjuntura socioeconòmica actual obliga a ser molt prudent i auster,
però també creu que han de ser capaços de donar resposta als problemes
plantejats amb els recursos amb què compta Cardona, sobretot a nivell
patrimonial. Recorda que en l’anterior legislatura havia dit a l’aleshores equip
de govern que els pressupostos que plantejaven i la seva política portaven cap a
un estancament de la població, però valorant la proposta de pressupostos 2012
opina que més que a un estancament es passaria a una paràlisis total del
desenvolupament de Cardona.
Continuant amb l’anàlisi dels pressupostos esmenta que tal i com ha comentat
la tinent d’alcalde els pressupostos representen una reducció del 17% de despesa
respecte l’any anterior, i que la major part d’aquesta reducció es concentra en la
partida d’inversions. Això, al seu parer, condiciona l’acció de l’ajuntament que ja
està molt limitada pel pla de sanejament financer que es va aprovar en el ple
anterior i que també afectarà a l’hora de confeccionar els futurs pressupostos.
D’altra banda, des del grup socialista es vol fer una menció especial del tema de
la promoció econòmica, l’ocupació i l’emprenedoria, que recorda que era un dels
eixos bàsics del programa d’ERC i que el seu grup també portava en el programa
electoral. Respecte aquest tema diu que es poden donar moltes voltes als
pressupostos però que tan sols es tracta d’analitzar ingressos i despeses. I amb
els ingressos que té Cardona no es poden fer meravelles, sobretot si tenim en
compte que hi ha una sèrie d’equipaments i infraestructures que s’han de
mantenir i que les despeses fixes que té l’ajuntament es mengen la majoria dels
ingressos. Per tant, o es pugen els ingressos, que és una solució a la qual el grup
socialista sempre s’ha oposat, o es treballa perquè hi hagin més persones a
ingressar. Dit en altres paraules, consideren que el punt d’arrencada d’aquest
cicle econòmic és crear llocs de treball i augmentar la població per passar del
poc més de 5.000 habitants als 7.000. En aquest escenari les despeses fixes
serien més o menys les actuals, donat que Cardona està molt ben dotada
d’equipaments, però els ingressos pujarien molt i es tindria un marge més ampli
per fer inversions i apostar per un projecte amb cara i ulls. Mentre no s’estigui
en condicions d’incentivar que Cardona sigui un poble viu i que hi vingui gent a
viure i treballar cada any hi haurà el mateix problema a l’hora de fer els
pressupostos i amb els ingressos existents no es tindrà marge de maniobra per
tirar endavant projectes que permetin que la població avanci. Això està molt
relacionat amb el projecte del viver d’empreses, respecte del qual el grup
municipal socialista coincideix amb l’equip de govern respecte el fet que tirar
endavant aquesta inversió provocaria una tensió de tresoreria gairebé
inassumible per l’ajuntament. En l’anterior legislatura, quan es va presentar el
projecte del viver, s’hi va donar suport perquè es veia com una bona oportunitat
per iniciar el treball en matèria d’emprenedoria i ocupació, però la conjuntura
econòmica ha canviat i la posició no pot ser la mateixa. D’altra banda, com ha
explicat la tinent d’alcalde, l’equip de govern ha fet arribar als grups la proposta
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alternativa al viver en matèria de promoció econòmica, on hi ha mesures com
fer un inventari de locals buits on poder encabir activitat emprenedora.
També comenta que els agrada aportar possibles solucions i n’apunten una que
els agradaria que es recollís i que s’ha ideat des del grup municipal socialista de
Manresa que és impulsar les cooperatives locals, aprofitant que aquest any ha
estat designat per les Nacions Unides com el de les cooperatives. I que entenen
que les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació
estable i de qualitat, la responsabilitat social, que tenen arrelament al territori i
la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de les persones,
incloent els col·lectius més desafavorits, especialment en l’actual context de crisi
econòmica, on s’ha demostrat que són la tipologia d’empresa que més resisteix.
En aquest moments, aprofitant l’impuls de Nacions Unides, demanen a
l’ajuntament que es comprometi a promoure el cooperativisme i reconèixer la
contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic i a
impulsar la formació i el creixement d’aquest tipus d’empresa. També demanen
que es doni a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que
s’atenen a l’ajuntament, comptant amb les organitzacions representatives del
propi sector.
També vol recordar que fa poc que va sortir publicat al Regió 7 que actualment
Cardona era el tercer poble de la comarca on havia pujat més el percentatge
d’atur, de manera que cal posar fil a l’agulla en la promoció de l’ocupació.
Per tot el que ha dit, el seu grup no votarà a favor dels pressupostos però sí que
al llarg de les reunions mantingudes s’han aconseguit compromisos que confien
plenament que es tiraran endavant com són millorar el funcionament entre tots
els grups municipals, la realització d’un control estricte de les despeses
ordinàries, sobretot llum, telèfon i aigua, i la millora de carrers urbans com el
carrer Hospital, a part de l’increment ja incorporat al pressupost de gairebé un
30% de la despesa en concepte del pla de suport a les persones i la implicació en
el tema d’implantar gespa al camp de futbol i estudiar l’emplaçament de la zona
esportiva. Amb tots aquests compromisos s’arribarà a l’abstenció. Per acabar
expressa que a l’hora de confeccionar els propers pressupostos voldria que
fossin novedosos, imaginatius i sobretot valents, de manera que no es quedin
amb el dia a dia sinó que es vagi més enllà. Per això, acaba amb una frase que
recorda a la seva pròpia proposta electoral: “imaginin, dissenyin i apostin per
una Cardona de futur”.
L’alcalde agraeix les reflexions i propostes del grup municipal socialista i dóna la
paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda.
La Sra. Molner agraeix de nou la intervenció del Sr. Casas i que s’hagi pogut
arribar a un acord entre els dos grups pel pressupost. Opina que la paraula
valentia és molt fàcil de dir, i que té el convenciment que cal ser valents però
també molt conscients de la realitat del moment, que és que malauradament no
només a Cardona sinó també a nivell global la situació és de crisi econòmica.
Així i tot, creu que amb el consens de tots, s’ha de remuntar aquesta situació i
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afirma que l’equip de govern hi esmerçarà tots els esforços que facin falta. El Pla
de sanejament financer, com bé deia el portaveu socialista, marca l’escenari
econòmic de l’ajuntament dels propers anys, però el 2010 es va liquidar amb un
estalvi net negatiu i això obligava, ineludiblement i per llei, a fer aquest pla. Pel
que fa a si es caurà en la decepció i l’estancament, remarca que a part del fet de
ser un pressupost molt real, s’ha revisat partida per partida, i que considera que
el 2012 pot ser l’any de les petites grans coses. S’ha apostat pels manteniments, i
per aspectes que potser no es veuen tant com les grans inversions però que són
necessaris com l’arranjament de carrers i places. D’acord amb el grup socialista
s’ha potenciat el Pla de serveis a les persones, perquè cada vegada hi ha més
persones necessitades. I apunta que, certament, és important crear nous llocs de
treball, però que també és essencial mantenir els existents i que tot i que soni
repetitiu vol tornar a explicar que el fet de poder pagar més de 420 factures
endarrerides i aconseguir altres mesures per poder disposar de tresoreria també
és essencial per donar suport al teixit empresarial local.
Intervé l’Alcalde assegurant que la il·lusió i les ganes de totes les persones que
integren l’equip de govern de treballar per aconseguir que Cardona creixi hi són,
al cent per cent, i que sap que això és extensible als tretze regidors que
conformen la corporació. El portaveu socialista ha definit el pressupost com a
auster i conservador i en aquest sentit opina que potser és veritat, però que és el
pressupost que es pot fer en aquests moments si es vol actuar de manera
responsable. Puntualitza que tampoc és el pressupost que al seu grup li hauria
agradat si la situació fos una altra, perquè volen desenvolupar molts projectes,
alguns dels quals s’han pogut incloure, i d’altres no, de manera que s’han hagut
de reservar per quan hi hagi possibilitats financeres de tirar-los endavant. El
pressupost per al 2012 és realista i no permet moltes aventures però sí
contribuir al desenvolupament de Cardona. D’altra banda, assegura que la
innovació ja l’han començat a implementar en molts àmbits, i tant a l’hora de
reduir despeses com d’apostar per una nova manera de fer política que
contribueixi a la transparència, la participació i fer costat a la ciutadania. El seu
grup creu plenament en aquests principis i defensa que Cardona no es
paralitzarà. El gran problema de la població és l’estancament demogràfic de la
població, en tant que hi ha menys de 5.200 habitants, però recorda que és un
problema que s’arrossega des de fa molt temps i en el qual no han tingut marge
per poder intervenir. Caldrà innovar per atraure gent a Cardona, tant visitants
com residents, i per això és necessari l’esforç de tots els grups. L’equip de govern
té el seu concepte respecte del model de poble que es vol, i hi ha molts aspectes
que no disten molt entre els grups i que es poden compartir. Així, CiU va
defensar durant els anys de govern municipal que el patrimoni havia de ser
l’eina bàsica de progrés i desenvolupament econòmic de la població, i en això hi
està d’acord. I entén que s’ha de concebre aquest patrimoni en un sentit ampli,
és a dir, pel que fa a recursos naturals, culturals, històrics, etc. És el potencial
del municipi i cal treure-li un rendiment que reverteixi en el creixement de tots
els sectors productius, consolidant l’empresa local i ajudant als emprenedors.
No es tirarà endavant el projecte del viver d’empreses però l’ajuntament pot fer
d’intermediari amb els propietaris que vulguin llogar locals buits, especialment
al nucli antic però també a la resta de Cardona. D’aquesta manera és vol
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incentivar que els emprenedors vinguin al nucli antic, lloguin locals desocupats i
puguin emprendre el seu viatge cap a un negoci de profit. El municipi comptarà
amb un Centre Cívic que pot ser útil per desenvolupar accions formatives,
seminaris, i jornades. L’objectiu del viver era potenciar l’activitat creativa, els
artistes, i això ho podem fer al nucli antic, com passa en altres espais, com són el
Born i el Gòtic.
També es pretenen crear llocs de treball a través del turisme i per això no s’ha
descartat en cap moment la idea del wellness, sinó que es vol potenciar. I no
quedar-se tant sols amb aquesta iniciativa, sinó buscar una nova etiqueta per
Cardona com a poble saludable, on es fomentin els hàbits de salut. En això
també s’hi està treballant, de manera que quan la proposta estigui elaborada es
compartirà amb la resta de grups, per tal de concretar com Cardona pot
esdevenir una població referent en l’àmbit de la salut i fer-ne una eina de
progrés social i econòmic.
Finalment, diu que recull la proposta del grup del PSC en matèria de
cooperativisme i explica que ja s’han mantingut reunions amb gent que ha
manifestat aquesta inquietud i que han rebut l’assessorament corresponent, tot i
que creu que encara es pot treballar més en aquest àmbit. Així, pel que fa al
sector agrícola, hi pot haver molt a fer en el tema del cooperativisme i la
promoció del producte de proximitat i de quilòmetre zero. Hi ha idees que es
poden treballar i desenvolupar perquè en temps de crisi la gent està innovant i
l’ajuntament ha de potenciar aquesta innovació, de manera que espera comptar
amb la col·laboració de tots els grups en aquest sentit i, en definitiva, per
continuar fent créixer Cardona, aprofitant totes les seves potencialitats i l’entorn
i les aliances amb els pobles veïns. Sols és més difícil avançar de manera que
expressa que la seva intenció és treballar amb la resta de poble, institucions i
persones que, altruïstament, volen donar un cop de mà a la població.
A continuació l’Alcalde dóna la paraula al representant del grup municipal de
CiU.
El Sr. Josep Maria Sala, explica que la seva serà una intervenció molt
esquemàtica i intentarà que el màxim de concisa. Aclareix que la intenció no és
fer una crítica prolixa, partida per partida, perquè per això hi ha uns serveis
administratius a la casa que fan la seva feina i que recorda que, quan va arribar
al govern, no existien, de manera que ha estat una tasca importantíssima la de
generar una administració municipal que mereixi aquest nom. Per tant, no
entrarà a fer valoracions al respecte de la pulcritud tècnica dels pressupostos,
però sí que li pertoca fer una anàlisi política d’aquests pressupostos. Repeteix
que la seva intervenció no pretén ser polèmica ni generar cap tipus de crispació,
sinó que simplement és l’expressió de la opinió del grup municipal de CiU.
Parteix de la base que no hi ha absolutament ningú en l’exercici del poder, i
menys un primer any de materialització del govern municipal, que vulgui fer les
coses malament. Això ja consta al seu grup municipal i n’estan convençuts. Altra
cosa és que els que porten una vida, llarga o curta en funció de l’edat de la
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persona, intentant tirar endavant el poble de Cardona, a la vista d’aquests
pressupostos i sense cap voluntat de molestar, es trobin poc ambiciosos i poc
arriscats. Afirma que no són els pressupostos que hauria fet el grup de CiU, per
descomptat, i que hi ha un desviació important que no s’atreveix a afirmar de
quants graus però molt significativa i que el seu grup, en les reunions que ha
mantingut amb l’equip de govern, ha intentat expressar cap on anaven els seus
objectius. I aquests objectius no es cobreixen, des del seu punt de vista, de
manera que no permeten ni tan sols una abstenció a aquest projecte de
pressupostos. Per tant, el vot de CiU serà en contra, perquè per pura coherència
creuen que no poden donar el vot favorable a la proposta formulada. Per
il·lustrar-ho sense estendre’s excessivament, diu que a la vista d’aquests
pressupostos la imatge que li ve al cap és la cita bíblica del nou testament de la
paràbola dels talents, un text de l’evangelista Mateu que si algú no recorda pot
trobar ràpidament per Internet i entendrà el què vol dir. De manera que aquest
projecte de pressupostos el grup municipal de CiU el considera decebedor i, per
aquest motiu, hi votaran en contra. En aquest sentit, diu que evidentment
poden estar equivocats al respecte i l’equip de govern encertat, que cap dels dos
ho estigui o que cada grup tingui la seva part de veritat. Per això no vol que el
seu vot s’interpreti malament, en tant que el Ple de l’ajuntament no és una altra
cosa que l’expressió de diferents sensibilitats respecte dels temes que es
dirimeixen en aquesta sala, i que així ho veu el grup de CiU i, en conseqüència,
actua amb total sinceritat. Per altra banda, diu que com és lògic es deuen al
futur de Cardona i, per tant, continuaran treballant des del seu punt de vista
perquè aquest futur de la població, tot i que difícil, compti amb l’aportació de
totes les sensibilitats i punts de vista que puguin suposar una eina per generar
més progrés. I acaba dient que per part del grup municipal de CiU no es farà cap
més intervenció al respecte i que no contrareplicaran.
L’alcalde agraeix la seva intervenció en nom del grup de CiU però diu que
lamenta no haver pogut arribar a un acord amb aquest grup municipal per
aconseguir, com a mínim, la seva abstenció. En aquest sentit, opina que en els
moments actuals sí que era responsable que es donés un vot de confiança a
l’equip de govern, sobretot si es té en compte que aquests pressupostos,
totalment oberts a les seves aportacions, s’han estat negociant des de fa més
d’un mes i mig i que en el Ple del 20 de desembre de 2011 es va retirar de l’ordre
del dia el punt relatiu a l’aprovació del pressupost per continuar negociant,
sense que tampoc s’hagi arribat a cap acord. Diu que no hi ha hagut propostes
fermes per part del grup de CiU durant aquest temps per tal de millorar aquests
pressupostos que no consideren prou arriscats o ambiciosos per Cardona. I que
creu que la valentia i l’ambició es denoten no només en l’elaboració dels
pressupostos, sinó també en la seva execució i en l’acció de govern adreçada a
fer créixer Cardona. Per això diu que sincerament creia que després de tota la
negociació haurien volgut comptar amb la seva abstenció o vot favorable,
perquè al cap i a la fi estem parlant d’uns pressupostos austers i realistes però
que s’han elaborat amb responsabilitat, per respondre a la situació actual,
davant de la qual cal actuar en conseqüència. En aquest sentit, remarca que
l’equip de govern ha actuat amb responsabilitat, tot i que el grup de CiU no ho
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hagi vist així, quelcom que lamenta profundament, i diu que no comprèn el seu
vot després de totes les converses mantingudes però que respecta la seva
posició.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6), 2 abstencions del Grup Municipal Socialista i 4 vots
en contra del Grup Municipal de CIU.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
refinançament de quatre contractes de préstec amb l'entitat
CAIXABANK, S.A.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2011, va
aprovar sol·licitar a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (ara
Caixabank, SA) el refinançament de quatre contractes de préstec vigents amb
aquesta entitat, per tal d’ampliar-ne la carència i fer front als problemes de
tresoreria de l’ajuntament.
La sol·licitud de modificació dels contractes de préstec ha estat aprovada per
part de Caixabank, SA, i comunicada a l’ajuntament.
Aquesta mesura ha estat inclosa en el Pla de sanejament financer de
l’ajuntament de Cardona per al període 2012-2014, aprovat per aquest
ajuntament en data 20 de desembre de 2011.
Atès el que disposa l’article 52 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el refinançament dels següents contractes de préstec
constituïts amb l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (ara
Caixabank, SA) amb les modificacions que es relacionen:
-

9620.306.14590574
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-

9620.307.54618863

-

9620.309.56552854

-

9620.311.16485741



Integració de 12 mesos de carència per als quatre contractes



Ampliació del termini de devolució dels següents contractes en 12 mesos :
-

Contracte 9620.306.14590574. Nova data de venciment: 01/01/2014

-

Contracte 9620.307.54618863. Nova data de venciment: 06/05/2019.

Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a la formalització de l’anterior acord.”
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 que s’ha
sol·licitat la carència per a l’any 2012 en l’amortització del capital corresponent
a quatre contractes de préstec constituïts amb “La Caixa”, i que aquesta entitat
ha aprovat aquesta operació. Per això, se’n sotmet la corresponent aprovació al
Ple municipal.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els qual no
intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (2) i del
Grup Municipal de CIU (4).

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de l’actualització 2012 del Pla de Protecció Civil del municipi de
Cardona, d’acord amb el procediment establert a la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de
27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 27 de juliol de 2011 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va
homologar el Pla d'Actuació per Nevades i en data 20 d’octubre de 2011 va
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homologar el Pla d'Actuació per Incendis Forestals i per Inundacions i així
mateix, va homologar amb consideracions el Pla d'Actuació per a Sismes
inclosos dins el Pla de Protecció Civil del municipi de Cardona.
Atès que com a conseqüència de les eleccions municipals del dia 22 de maig de
2011, s’han produït canvis en els càrrecs que figuren en l'esmentat Pla de
Protecció Civil del municipi de Cardona.
Atès que s’han corregit les consideracions que s’esmenen a l’acord de la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya en el Pla d'Actuació per a Sismes.
El Programa d'Implantació i Manteniment dels Plans preveu que aquests s’han
d’actualitzar anualment i posar al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla,
les seves responsabilitats i les funcions que tenen assignades i els titulars de les
funcions o en la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
D’acord amb el que disposa el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de
protecció civil municipals.
Vista l’actualització per l’any 2012 del Pla de Protecció Civil del municipi de
Cardona, redactada pel Tècnic municipal de Protecció Civil, en Pere Guitart i
Perera, que conté els següents documents:







Manual d’actuació per INCENDIS FORESTALS
Manual d’actuació per NEVADES
Manual d’actuació per INUNDACIONS
Manual d’actuació per SISMES
Annexos generals
Programa d’implantació i manteniment del Pla.

Atès que l’article 66.3.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 disposa
que el municipi té competències pròpies en matèria de protecció civil, prevenció
i extinció d’incendis.
Atès el que disposa l’article 52.2.r) de l'esmentat Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’actualització 2012 del Pla de Protecció Civil
del municipi de Cardona, d’acord amb el procediment establert a la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de
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juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals, que conté els següents
documents:







Manual d’actuació per INCENDIS FORESTALS
Manual d’actuació per NEVADES
Manual d’actuació per INUNDACIONS
Manual d’actuació per SISMES
Annexos generals
Programa d’implantació i manteniment del Pla.

Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentada actualització, durant un
termini de 30 dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i l’exposició al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de suggeriments i al·legacions. En el cas
de que no se’n presentin s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Trametre l’actualització 2012 del Pla de Protecció Civil del municipi
de Cardona, un cop aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya per a la seva homologació.

L’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil per tal que
expliqui el dictamen.
La Sra. Maite Barrera, Regidora delegada de Protecció Civil explica que
anualment s’ha de fer l’actualització dels plans d’actuació municipal per
emergència, donat que hi poden haver canvis, bàsicament de voluntaris i tècnics
responsables. Aprofitant l’actualització, també s’inclouen les esmenes que calia
realitzar respecte al PAM de sismes. Una d’aquestes esmenes és un error de
redactat, perquè sobre el paper no es va contemplar el simulacre de sismes i se’n
van preveure dos de nevades. I l’altre esmena és un canvi en el personal tècnic
que requereix aquest PAM de sismes, al qual s’ha incorporat l’arquitecte,
l’enginyer i l’arquitecte tècnic municipal.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals no
intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents de la Corporació.
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4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
1) El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, intervé
demanant si es té previst tornar a impulsar del butlletí municipal que
s’editava en l’anterior legislatura i on es reflectien part de les obres i
actuacions que s’anaven desenvolupant al municipi, i on els grups tenien
un espai i també hi havia informació dels plens. I en relació al tema de la
comunicació, també vol fer constar que la pàgina web de l’ajuntament
està molt poc actualitzada i que el darrer ple que hi figura és el del
desembre del 2010, de manera que vol saber si hi ha prevista la seva
actualització.
L’alcalde contesta explicant que sí que es vol editar el butlletí municipal i que
s’han sol·licitat diferents pressupostos per a la seva edició. La intenció era haver
editat un butlletí a finals d’any 2011 però no ha pogut ser i l’objectiu es treure’l
el primer trimestre de 2012. El butlletí serà diferent perquè es vol abaratir-ne el
cost. I estarà obert a la participació de les entitats i la ciutadania, en la línia del
que ja es feia però amb una certa innovació. Pel que fa a l’espai reservat als
grups municipals, com que hi ha reunions pendents per parlar de la Fundació
Cardona Històrica o el POUM, es pot aprofitar per parlar d’aquest tema i
establir com els grups veuen el tema del butlletí. L’equip de govern té una
proposta al respecte que vol discutir amb els grups en les properes setmanes.
Pel que fa a la web, reconeix que cal actualitzar la informació relativa als Plens,
però que el personal de l’ajuntament té molta feina i que a vegades costa arribar
a tot. Lògicament no es pot contractar una persona que porti en exclusiva el
tema de la web, i caldrà anar vetllant per la seva actualització, quelcom al que es
compromet D’altra banda, també explica que s’ha realitzat una proposta de
reformulació de la web per tal de millorar-ne la transparència i apostar per una
major participació.
2) El Sr. Casas pregunta per un tema que ja havien plantejat en l’anterior
legislatura però que continua preocupant al seu grup i, sobretot, als veïns
afectats: la velocitat excessiva amb que es circula a la Pietat, al raval de
Sant Joan i al passeig Mossèn Joan Riba.
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Respon el Tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany expressant
que comparteix la preocupació que exposa el portaveu socialista i que per això fa
dos dies va mantenir una reunió amb el regidor de Via Pública, Sr. Sergi
Ballesteros i el sergent de la Policia Local Sr. Àngel Navarro per fer un calendari
d’actuacions a fer en aquest sentit. Es tracta d’actuacions de pintura i
senyalització, entre les quals es recullen les relatives als carrers que ha
comentat. Cal concretar quines mesures s’acabaran implementant i ja s’han
sol·licitat una sèrie de pressupostos al respecte per determinar-ne el cost
previst. Una de les opcions que s’estan contemplant és treure unes quantes
bandes de davant de l’Escola de La Coromina i posar-les al Passeig Mossèn Joan
Riba. Un cop concretades les actuacions, començaran les tasques de pintura i
senyalització.
El Sr. Casas opina que potser una opció seria dotar la Policia Local de radar per
fer complir les normatives, perquè tothom sap que al nucli antic s’ha de circular
a una velocitat moderada i a vegades posar aquestes bandes suposa un
inconvenient per a tots els veïns i no només per als infractors, de manera que
pot ser més idoni dotar al personal de la Policia local dels mitjans tècnics
adients.
El Sr. Tristany respon que per poder controlar tots els incompliments la Policia
Local hauria d’estar 24 hores a cada un dels llocs on es produeixen i això no és
possible. Per això la opció que es creu més oportuna és la que ha exposat, que
pot tenir un impacte important, i que si no és suficient es buscaran altres
alternatives.
3) El portaveu del grup municipal del PSC es dirigeix al regidor de Via
Pública en el sentit que creu aconsellable revisar tots els fanals, des de
l’avinguda Pau Casals, a la Pietat, el carrer Canonge Miquel Mitjans i el
Pasqual Madoz, perquè n’hi ha molts que els consta que no funcionen, de
manera que convindria fer una revisió acurada.
El Sr. Ballesteros respon que la Brigada està retirant totes les llums de Nadal
després de les festes i que quan acabin aquesta feina tenen previst fer una
revisió dels fanals i l’enllumenat de tot Cardona, inclosa La Coromina. Aquesta
feina ja està programada i està prevista que comenci la setmana vinent.
4) El Sr. Casas comenta que li han arribat queixes respecte del
funcionament de la xarxa WIFI del nucli antic en el sentit que no es rep
correctament la senyal.
L’alcalde comenta que li consta que a molts llocs no es rep la senyal de WIFI i
que es revisarà i estudiarà oportunament. La regidora delegada de Comunicació
també es pronuncia en aquest mateix sentit, que ja s’ha sol·licitat l’oportú servei
de revisió de la xarxa a l’empresa instal·ladora.
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Pel Grup Municipal de CIU:
1) Intervé el Sr. Sala realitzant un aclariment respecte de les bandes
existents davant de l’Escola de La Coromina i exposant que el número
existent no és capriciós sinó que obeeix a l’acord entre l’Associació de
Mares i Pares de l’escola Joan de Palà i l’ajuntament. Per tant, aconsella
que es tingui això en compte abans de retirar cap de les bandes.
L’alcalde contesta que, evidentment, qualsevol intervenció en aquest sentit es
realitzarà d’acord amb l’escola i l’AMPA i que també s’està estudiant l’opció del
pas elevat, tant aquí com al passeig Mossèn Joan Riba amb l’escola de música.
Finalment, la Sra. Barrera realitza un aclariment en referència a una pregunta
que va realitzar el Sr. Casas en el darrer Ple ordinari en referència a si el curs de
voluntaris de protecció civil que s’havia portat a terme era subvencionat o no. La
regidora delegada de Protecció Civil explica que la Generalitat organitza
directament aquests cursos, i que l’ajuntament no s’acull a cap convocatòria de
subvenció, sinó que és informat per part del Departament d’Interior de la
realització dels cursos, que s’organitzen periòdicament, per si hi ha voluntaris
interessats en assistir-hi.
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.

