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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2012
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 31
de desembre de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN
ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació
s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
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.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2012.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorarse fins a l’exercici 2013, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent,
procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

2

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i
minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos
necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no
es poden demorar fins a l’exercici del 2013.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2012, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol IV.- Transferències corrents
46100
Diputació de Barcelona subvencions diverses
Total Capítol IV.- Transferències corrents
2n.- Capítol VIII.- Actius financers
86000
Alienació d'accions i participacions
Total Capítol VIII.- Actius financers

1.519.541,32 €
58.481,91 €
1.578.023,23 €
0,00 €
4.983,00 €
4.983,00 €

ESTAT DE DESPESES
1r..- Capítol I. Despeses de personal
D03 336 12000 Retribucions bàsiques Grup A1 PF Arqueologia
D03 336 12009 Altres retribucions bàsiques PF Arqueologia
D06 340 13100 Retribucions PL temporal esports
D08 231 13002 Altres remuneracions PL Fixe Assistència Social
Total Capítol I.- Despeses de personal
2n.- Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis
A02 430 22699 Altres despeses Promoció Econòmica
B02 920 22000 Material d'oficina
B02 920 22101 Consum general d'aigua
B02 920 22200 Telèfon Serveis Generals
B02 920 22400 Primes assegurances
B02 920 22706 Contractes serveis i assistència administratius
B02 920 23120 Locomoció de Personal
B04 132 20400 Lloguer vehicle Policia Local
B04 132 21400 Reparació i manteniment vehicle Policia Local
B04 132 22103 Combustible vehicle Policia Local
B04 132 22699 Altres despeses diverses Policia Local
B05 133 21001 Senyalització vial
B09 321 22699 Altres despeses diverses educació
C01 151 22706 Contractes Serveis Tècnics
C03 169 21200 Reparació i manteniment edifici Ajuntament
C03 169 21400 Reparació i manteniment vehicles Brigada
C05 171 21000 Manteniment parcs i jardins
C08 162 22704 Despeses diverses gestió deixalleria
C08 162 22710 Contracte neteja edificis municipals
C12 133 21200 Reparació i manteniment aparcament Cal Badia
C12 133 22100 Energia elèctrica aparcament Cal Badia
D03 332 22100 Energia elèctrica Arxiu

2.212.993,00 €
450,00 €
2.800,00 €
157,37 €
9.124,54 €
2.225.524,91 €
1.781.005,39 €
1.936,00 €
1.000,00 €
5.400,00 €
2.200,00 €
4.000,00 €
-1.071,00 €
500,00 €
100,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
2.700,00 €
5.800,00 €
-13.662,00 €
300,00 €
500,00 €
3.000,00 €
4.050,00 €
4.000,00 €
1.500,00 €
400,00 €
1.500,00 €
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D06 340 21200 Reparació i manteniment piscina
D06 340 22200 Telèfon piscina
D07 337 22699 Altres despeses diverses joventut
D09 312 22699 Altres despeses diverses sanitat
D12 169 22699 Altres despeses diverses abandonament animals
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis

4.000,00 €
50,00 €
2.000,00 €
1.100,00 €
350,00 €
1.813.258,39 €

3r.- Capítol VI. - Inversions reals
E00 324 62500 Rehabilitació antigues Escoles Escasany
2a. Fase: Mobiliari
E00 172 61000 Construcció passera mirador sobre
la Vall Salina
E00 432 63702 Honoraris Projectes Tècnics
E00 154 68201 Allotjaments Protegits
Fase I
E00 152 61902 Allotjaments Protegits
Fases II - III
Total Capítol VI.- Inversions reals

1.283.992,86 €
1.956,00 €
3.062,00 €
13.662,00 €
-4.395,70 €
4.395,70 €
1.302.672,86 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 3/2012, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es
considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no
s’haguessin presentat al·legacions.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a que
expliqui el dictamen.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner, explica que es van
rebre 58.481,91 euros de la Diputació de Barcelona en concepte de subvenció a
fons perdut. A part hi va haver un canvi de raó social de la mútua
d’assegurances i això ha comportat l’alienació d’accions i de participacions per
un import de 4.983 euros. D’aquesta manera s’ha fet un ajustament de les
partides que havien quedat en negatiu, que bàsicament corresponent a despeses
de béns corrents i de serveis i, en algun cas, a inversions reals en les quals s’ha
incrementat la diferència que havia suposat el canvi del 18 al 21 % de l’IVA.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5), i del Grup
Municipal Socialista (2).
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1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2013.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 2013 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 2013, integrat pel Pressupost d’aquesta
Corporació així com les Bases d’Execució del mateix.
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
2.129.484,00 €
100.000,00 €
846.775,00 €
1.321.436,00 €
92.050,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Alineació d’inversions reals ...........................................
0,00 €
7.- Transferències de capital ...............................................
0,00 €
8.- Actius financers .............................................................
0,00 €
9.- Passius financers ............................................................
0,00 €
__________________________________________________________
TOTAL ESTAT INGRESSOS ..................................
4.489.745,00 €
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2.- ESTAT DE DESPESES.A.- CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DESPESES:
GRUPS

EUROS

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 ...................................................................

1.983.936,00 €
191.838,00 €
767.461,00 €
203.706,00 €
885.042,00 €
457.762,00 €

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

4.489.745,00 €

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 .................................................

2.188.309,00 €
1.675.370,00 €
156.464,00 €
168.304,00 €

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

0,00 €
0,00 €
0,00 €
301.298,00 €

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

4.489.745,00 €

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.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a que
expliqui el dictamen.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner, explica que el
pressupost per a l’any 2013 s’ha elaborat tenint en compte la previsió
d’ingressos i despeses reals que van presentar des del Servei de Secretaria i
Intervenció. La situació econòmica actual i les perspectives de l’any 2013 han
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obligat a fer una previsió molt acurada i molt realista del conjunt d’ingressos i
despeses d’aquest exercici. Cal posar de manifest que en un any i mig
l’ajuntament ha fet front a la crisi econòmica i ha reduït el termini de pagament
a proveïdors, que ha passat de 14 a 6 mesos, sense que això hagi fet minvar la
correcta prestació dels serveis municipals. Per tant, es pot dir que aquest
pressupost ha seguit les pautes que ja es van adoptar en el pressupost de l’any
2012, amb màxima contenció de la despesa i fomentant la correcta prestació
dels serveis públics municipals. El pressupost 2013 incideix especialment en
tres aspectes: un és el manteniment dels serveis socials i d’atenció a les
persones; un altre és la promoció econòmica i el suport a l’emprenedoria i el
tercer és el manteniment de la via pública i l’espai públic.
En l’avantprojecte del pressupost no s’ha previst el programa d’inversions per
vàries raons. Un motiu és la indefinició per part de les administracions
superiors dels recursos reals assignats. També per la impossibilitat de fer
previsions que difícilment s’ajustaran a la realitat dels imports assignats i del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, que es va publicar el passat 27 de
novembre i que preveu un termini de presentació de sol·licituds fins a finals del
mes de febrer. Per tant, per responsabilitat i coherència, en aquest projecte de
pressupost no podem preveure cap inversió sense saber quins ingressos
obtindrà l’ajuntament de Cardona de les subvencions del PUOSC i de la Xarxa
de Governs Locals de la Diputació de Barcelona. No obstant això, quan es
coneguin el valor de les subvencions es farà l’oportuna modificació de
pressupost.
Si es compara el pressupost inicial de l’any 2012 i el de l’any 2013 ens adonem
que el pressupost de l’exercici anterior era de 4.864.736 euros i el d’enguany és
de 4.489.745 euros. El resultat és que hi ha una reducció d’ aproximadament
380.000 euros, que suposa aproximadament el 8%.
Les línies bàsiques del pressupost incideixen en varis aspectes importants que
són: màxima contenció de la despesa, reducció del termini de pagament a
proveïdors, manteniment dels llocs de treball, manteniment de les partides
relacionades amb l’atenció a les persones i els serveis socials, potenciar i
fomentar l’emprenedoria local amb la creació d’una nova partida de suport a
l’emprenedoria, manteniment i sanejament de la via pública, així com de totes
les instal·lacions municipals i foment de l’esport i la salut com a element de
promoció econòmica de la vila.
Pel que fa als ingressos val a dir que la partida en global disminueix respecte de
l’any anterior, principalment degut a la disminució d’algunes taxes i impostos,
així com també de la disminució de transferències corrents, bàsicament la
reducció del Fons de Cooperació i de diverses subvencions de la Generalitat.
Si es miren les partides que han sofert un canvi, ja sigui una disminució o un
augment, primer cal parlar de les partides d’economia, que han augmentat en
un 30%. Això es déu bàsicament a dos aspectes: que aquest any ja no es disposa
de la carència en els crèdits de La Caixa i, per tant, ha augmentat la partida
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d’amortització dels préstecs a llarg termini. Alhora també cal destacar que es va
demanar el préstec per al pagament a proveïdors per un total de 1.781.000
euros. La partida d’interessos també augmenta, perquè durant l’any 2013 caldrà
pagar part dels interessos d’aquest préstec.
La partida dels fons socials ha disminuït considerablement, bàsicament perquè
s’ha eliminat una partida relativa a l’assistència medico-farmacèutica dels
pensionistes, a la qual l’ajuntament feia front, i que suposava un total de 24.436
euros.
Pel que fa a promoció econòmica, les partides augmenten lleugerament en un
15%. Un fet molt important és que s’inclou una nova partida de suport a
l’emprenedoria, consistent en una línia d’ajuts a les persones emprenedores que
vulguin iniciar la seva activitat empresarial. També es preveu una nova
ordenança amb aquestes bases d’incentiu al foment de l’emprenedoria i, alhora,
la creació de l’Oficina d’atenció a l’emprenedor. Pel que fa a fires, s’afegeix la
Fira d’Entitats i es proposa redefinir la fira medieval de juny. A nivell d’Oficina
de Turisme, es disminueix considerablement la despesa, en concret un 83%,
com a producte del traspàs de la seva gestió a la Fundació Cardona Històrica.
Els contractes tècnics es redueixen les partides globals en un 33% en tant que la
major part de projectes, com ja es va plantejar l’exercici anterior, els realitza el
propi personal de l’ajuntament vinculat als Serveis tècnics municipals.
En relació a la via pública es redueix lleugerament, tot i mantenir una quantia
important per les necessitats existents en aquest àmbit. Pel que fa als serveis
socials s’ha intentat mantenir la dotació i inclús augmentar la partida destinada
al Pla Local de Serveis a les Persones, que és la quina es destina als ajuts
d’aliments, material escolar, pagament de lloguers o subministres bàsics, etc. I a
part convé destacar que els Serveis Socials municipals compten amb un equip
de treball format per dues treballadores familiars, una educadora social, dues
auxiliars de la llar, 1 assistent social i una administrativa. Alhora és molt
important remarcar que l’ajuntament ha pogut ajudar a més de dues-centes
famílies, i també s’han aprovat dos ajuts puntuals de mil euros cadascun a
Càritas.
La partida de Festa Major disminueix lleugerament seguint la política de
contenció de la despesa, tal i com ja es va preveure el 2012, i sense que aquest
fet hagi perjudicat a la celebració. A part, com que aquest any es posarà en
funcionament el Centre Cívic, augmenta la partida global i es recullen les
despeses de manteniment d’aquest equipament.
En relació al personal de l’ajuntament per al 2013, es preveu mantenir la
plantilla existent. S’han regularitzat alguns contractes i es segueix amb la línia
de no cobertura de les incapacitats temporals i la disminució, en tot allò que
sigui possible, de les hores extres.
I, finalment, cal destacar que també s’ha realitzat el projecte de consums
elèctrics, que aquest any ha previst una reducció dels manteniments d’
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aproximadament un 10%. L’ajuntament continuarà treballant, tot i així, en totes
les mesures orientades a la disminució dels consums.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé manifestant
que, igual que va fer constar en l’anterior legislatura, considera que convocar un
Ple extraordinari el dia 31 de desembre està fora de tota lògica, en tant que és
un dia intempestiu.
Pel que respecta als pressupostos diu que no farà una anàlisi de cada una de les
partides sinó unes observacions o matisacions generals sobre el pressupost en
global. D’entrada, com suposa que també té clar l’equip de govern, el seu grup
pensa que són uns pressupostos poc engrescadors, poc il·lusionadors i que
pensa que en altres temps no es presentarien, però que es veuen obligats a
presentar per les circumstàncies actuals. Creuen que a grans trets, o aplicant les
conclusions d’una comptabilitat ràpida, els pressupostos del 2013 surten del
resultat dels de l’any 2012, restant-hi el paquet d’inversions. Saben que els
pressupostos donen poc marge i estan molt limitats, en tant que hi ha un 50%
dedicat a despeses de personal, un 40% en concepte de béns corrents i serveis i
un altre 10% per pagar despeses financeres. Però per al grup socialista els
pressupostos no poden ser un simple full de comptabilitat o un full Excel on es
plasmen els números, sinó que han de transmetre una idea clara de cap on s’ha
d’anar com a municipi i quina és l’orientació de l’equip de govern en l’actual
legislatura. I per la proposta de pressupost presentada, aquesta orientació no es
veu gens clara. Així, per exemple, no tenen clar si s’aposta fermament pel
turisme, amb una partida de 10.000 euros. I en promoció econòmica sí que és
d’agrair la partida que s’ha creat per a l’emprenedoria, però si es treuen les
despeses corresponents a sous i salaris, l’import total dedicat a aquest àmbit és
de 25.000 euros.
En conclusió, els agradaria que en els pressupostos es matisés cap on es vol
anar, per què aposta aquest govern i quines prioritats d’actuació hi ha.
Per altra banda, l’equip de govern fa bandera d’haver reduït el termini de
pagament a proveïdors, però el seu grup ho valora diferent i considera que això
és important pel govern central, però que ells veuen que això ha implicat un
gran augment de la despesa financera, de més de 130.000 euros respecte l’any
passat. I que avançar el pagament als proveïdors ha suposat hipotecar
l’ajuntament fins a l’any 2022.
Així mateix, en el moment en que no es fan constar les inversions s’ha de
suposar que totes les que es podran realitzar hauran de ser totalment
subvencionades, quelcom que constitueix un altre problema i que dificultarà
que es pugui avançar en aquest sentit.
També hi ha una partida que li agradaria que li expliquessin i és la de neteja.
Entén que hi ha nous equipaments que caldrà netejar com el Centre Cívic, però
considera que un increment de 40.000 euros d’aquesta partida és massa
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excessiu. Li agradaria conèixer l’explicació d’aquest tema, sobretot quan l’equip
de govern va dir que volia tornar a renegociar aquest contracte.
Després dir que es retallen molt partides com les de joventut, medi ambient, etc.
No creuen que es reflecteixi una forma d’actuar clara i concisa i, tal i com han
expressat, consideren que els pressupostos no es poden limitar a ser un full de
comptabilitat, sinó que han de marcar una línia de cap on es vol anar i a quines
necessitats cal respondre.
El grup municipal socialista s’abstindrà, però serà una abstenció sota mínims.
Aquest any ho deixen passar però en futurs pressupostos exigiran que es marqui
una línia clara de cap on anar. Toca afrontar una època complicada, però cal ser
imaginatius i valents i ser capaços de tirar endavant.
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda que contesta
al Sr. Casas respecte del que ha dit de fer bandera del pagament a proveïdors, i
diu que efectivament des del govern central es van promoure crèdits per tal de
pagar aquests proveïdors i que això va suposar demanar una quantia
considerable i fer front a una part del deute, però també cal recordar que el
govern municipal, abans del pla d’ajust, ja va haver de fer un pla de sanejament
financer i es va haver d’ajustar el cinturó, en tant que els proveïdors es pagaven
tardíssim. Recorda que quan va entrar a l’ajuntament es rebien moltíssimes
trucades reclamant el pagament de factures, tal i com poden avalar els tècnics
de la casa. I ara s’ha arribat a pagar a 5 o 6 mesos, el que suposa una millora
considerable, encara que no constitueix l’escenari òptim.
Pel que fa a Joventut, ara s’està elaborant el Pla Local de Joventut, en tant que
Cardona no disposa d’aquest instrument. Si no s’ha reflectit a la partida és
perquè l’ajuntament s’ha acollit a una línia d’ajut de la Diputació i es farà una
part important del procés sense cost.
Continua l’alcalde dient que els pressupostos, a nivell global, són molt austers i
molt realistes, amb una contenció clara de la despesa. No acaben d’agradar al
grup socialista i tampoc a l’equip de govern, de manera que si l’ajuntament es
trobés en una situació econòmica i financera millor de ben segur que els
haguessin plantejat d’una manera molt diferent. Però per la quantia d’ingressos
i de despeses fixes de l’ajuntament, el marge de maniobra és certament molt
limitat. Quan el portaveu socialista parla del personal sí que vol reafirmar que
l’equip de govern considera molt important mantenir el personal i tenir aquesta
plantilla. I en aquest sentit, quan esmenta que a la partida de turisme o
promoció econòmica hi ha una determinada quantitat de diners si es treu el
personal considera que es fa una lectura errònia, en tant que no es pot treure el
personal, perquè es bàsic per tirar endavant les diferents actuacions i per fer
funcionar els serveis, tant els existents com els nous, com són l’Oficina d’atenció
a l’emprenedor.
El Sr. Casas puntualitza que el que deia en aquest sentit és que la partida sembla
molt àmplia però que si es treu el personal és molt reduïda. Que en cap cas ha
volgut dir que s’hagués de treure el personal.
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El Sr. Estruch diu que entén el que li diu, però que el personal és molt
important, bàsic, per a assegurar la prestació de serveis. Per exemple, el Pla
local de serveis a les persones no es pot desenvolupar sense l’equip humà de
serveis socials. I que si algun potencial té aquest ajuntament és una plantilla de
treballadors que permet afrontar les dificultats, i és molt important mantenir-la,
sobretot en un any 2013 que no es presenta gaire positiu. I això és aplicable tant
a nivell de serveis socials, com de promoció econòmica, on a part de disposar
d’una tècnica de promoció econòmica encarregada de consolidar l’activitat
empresarial de Cardona i fomentar l’emprenedoria, s’ha signat un conveni amb
la FUB per tal que un alumne pugui ajudar a l’ajuntament, durant uns mesos, en
els projectes que s’estan iniciant amb Goral i amb l’Associació d’Empresaris de
Cardona per conèixer el teixit emprenedor.
Pel que fa a la partida de neteja, que el portaveu socialista comenta que ha pujat,
explica que el que s’ha fet és ajustar-la al cost real que s’ha registrat durant l’any
2012, per tal que el pressupost sigui el màxim de fidedigne a la realitat. A part,
del que comenta de la partida de turisme, remarca que constitueix una prioritat
clara per a l’equip de govern. Per què aposta el govern ? Primer perquè Cardona
sigui un poble per viure, on tothom pugui tenir oportunitats, i per això es
considera essencial fomentar l’emprenedoria i la creació de llocs de treball, per
tal que la gent que s’estimi Cardona no hagi de marxar per manca d’expectatives
d’ocupació. I pel que fa a la quantia concreta del pressupost en concepte de
turisme per un total de 10.000 euros, vol recordar que l’ajuntament de Cardona
disposa d’una eina molt important, la Fundació Cardona Històrica, que té un
pressupost d’uns 350.000 euros. Veritablement hi ha pocs municipis de les
dimensions de Cardona que puguin tenir una entitat com la fundació i que
gestionin una partida de turisme d’aquesta quantia. I en això s’hi està treballant
molt fermament. El municipi disposa d’un patrimoni excepcional que s’ha de
revaloritzar perquè sigui una oportunitat de creixement econòmic.
L’equip de govern presenta aquest pressupost amb les línies que ha apuntat la
tinent d’alcalde perquè pensa que el 2013 serà l’any de la resistència i que caldrà
aguantar, contenir la despesa i començar a poc a poc a posar les bases perquè el
2014 comenci la recuperació que tots anhelem. No es pot fer més perquè la
situació econòmica és la quina és, però per a ells sí que és molt important el
tema de poder pagar les factures, en tant que es devien molts diners als
proveïdors. L’equip de govern té clar que prefereix deure als bancs que als
autònoms, als treballadors i a les empreses de Cardona. Sí que el govern central
va obligar a actuar en aquest sentit, però ho va fer perquè teníem un deure amb
proveïdors molt alt. Ara es pot dir que es va pagant i ja es poden encarregar les
feines amb normalitat i donant al proveïdor una data de pagament concreta. Per
tant, s’està donant oxigen a les empreses, i això també es promoció econòmica.
Per això el seu grup està content d’anar sanejant mica a mica la situació
econòmica de l’ajuntament. Queda molta feina per fer, i durant el 2013 caldrà
definir amb claredat les inversions estratègiques per garantir el futur de
Cardona. El govern municipal les té clares i ja les va apuntar en el Ple en el qual
es va aprovar demanar les subvencions de la Diputació de Barcelona, i també
s’haurà de tornar a parlar a l’hora de demanar el PUOSC. Consideren bàsic
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promoure l’arranjament dels carrers i també millorar les instal·lacions
esportives. I apostar per això vol dir fer-ho pel benestar de la gent, per
estabilitzar la població i pel desenvolupament econòmic.
El Sr. Casas espera que les perspectives es compleixin. I diu que l’equip de
govern pot comptar amb el seu grup per treballar conjuntament, així com per
marcar una línia clara d’actuació, perquè en aquests temps no és recomanable
desviar-se en segons quins temes.
L’Alcalde agraeix la disponibilitat i el treball que està desenvolupant el grup
socialista i cedeix la paraula a la portaveu del grup municipal de CiU.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU intervé dient que
discerneix amb el grup socialista en quant al dia de celebració del Ple. El grup de
CiU entén que de vegades la feina va com va i pensa que el poble es mereix que
es treballi sigui el dia que sigui, també si toca fer-ho el dia 31 de desembre.
Aquesta és la seva posició, tal i com ja han posat en evidència en altres ocasions.
I si calgués treballar el dia 1 de gener perquè el poble tirés endavant, també ho
farien sense protestar. Cal fer un esforç i estem en uns moments
complicadíssims, de manera que al grup municipal de CiU no li ve d’això.
Pel que fa als pressupostos, considera que el que es proposa aprovar és mig
pressupost, en tant que s’aprova la despesa corrent i les línies d’inversió, encara
que es van apuntar en sol·licitar els ajuts de la Xarxa de Governs Locals, queden
per definir.
A nivell d’inversions hi ha diferències, no tant pel motiu final de la inversió sinó
com i de quina manera es porten a terme, però d’això ja se’n parlarà quan sigui
procedent, de manera que queda menys per comentar en l’actual Ple.
En quant al pressupost de despesa corrent el seu grup entén que s’està vivint un
context complicat, que l’actual situació econòmica no depèn del municipi i
potser amb prou feines de la nació i l’estat, donada la importància de les
directives internacionals, que ordenen què cal fer i com fer-ho. En aquest sentit,
entenen que la situació és delicada i volen ser comprensius en aquest punt.
Tenim un pressupost on, pel que fa al capítol I, les retallades ja venen marcades
per l’Estat i pel govern autonòmic. Per tant, en aquest punt, que suposa la
meitat del pressupost, no poden discutir masses coses.
També és cert que després, en la resta de partides, hi ha una part important de
despeses que no es poden defugir: la llum s’ha de pagar, l’aigua, el material, etc.
I encara que es miri d’estalviar hi ha despeses que difícilment es podran reduir.
Potser sí que hi ha calculades algunes despeses que el seu grup no plantejaria
ben igual, però els imports són tants petits que no cal fer-ne objecte, i a part ja
s’ha vist que amb les modificacions de crèdit, com la que s’acaba d’aprovar, es
permet un ball de xifres d’una partida a l’altra, quan convé, que els sembla que
no són tant importants els números que consten en el paper del pressupost, que
tenen el marge que tenen, com les expectatives que es tinguin de cara al 2013.
És a dir, no és tant important la xifra concreta d’una partida, sinó com
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s’apliquen els diners recollits en aquesta partida. Cada cosa tindrà un seguiment
durant tot l’any per part del seu grup municipal, de manera que faran com els
companys socialistes i s’abstindran, tot i que agafant el compromís de fer un
seguiment molt acurat de com es gasta cada euro d’aquest pressupost, per tal
que es gestioni com toca. En aquest sentit, per un costat són conscients de que
ens trobem en un moment en que és molt important esmerçar tots els esforços
per treballar i ser imaginatius i intentar crear il·lusió en un moment en que n’hi
ha poca, per intentar que el poble vagi endavant. En aquest sentit, en el darrer
Ple ja van preguntar, a partir d’un programa de radio, sobre els projectes de
futur. Cada Ple ho va demanant i l’alcalde diu que tenen projectes per Cardona
però no en coneixen la concreció. En aquest sentit, estaria d’acord amb el
portaveu socialista en que l’equip de govern va venent bones intencions i tot i
que diu que no es concreten per no vendre fum, sí que desitjarien que es
poguessin detallar per tal de tirar endavant el poble. En aquest sentit diu que
estan disposats a ser-hi i donar-hi suport, però que potser que si se’ls dóna una
cosa tancada, hi hagin menys possibilitats acord. En conclusió, que els agradaria
veure alguna cosa perquè la situació general no és favorable però Cardona no té
gaire temps per reaccionar. Ja entenen que no és fàcil però les paraules i les
expectatives s’han d’anar transformant en fets, quant abans millor, i els
preocupa més això que els números que han posat al pressupost.
L’alcalde agraeix als companys de CiU la seva predisposició al consens en el
pressupost en un temps especialment complicat, com també al grup socialista. A
nivell de model de poble, que és la preocupació que denota en les intervencions
dels grups, dir-los que el govern té molt clar quin ha de ser aquest model i els
projectes que es volen desenvolupar. I, en aquest sentit, ja els van emplaçar a
que quan es tingués definit el projecte a portar a terme en els propers anys, els
hi faria saber. Dir-los que estan treballant en aquesta línia i que seran partícips
del projecte que presentaran i en el qual estan treballant. No és que defugin de
les explicacions que se’ls demanen per part dels grups, sinó que s’està treballant
en una línia, que és la quina ja s’ha apuntat repetidament de fomentar la
promoció econòmica, el suport a l’emprenedoria, la col·laboració institucional,
la creació de sinèrgies entre els territoris, per crear línies de desenvolupament
econòmic conjunt. Aquesta línia s’està reforçant molt, així com tota la línia de
promoció turística, en la qual s’ha realitzat una aposta important, malgrat els
temps de crisi. Una altra línia en la qual s’estan fent molts esforços és en a
creació d’un projecte integral que vinculi turisme i promoció econòmica,
incorporant-hi així mateix l’esport i la salut, que són prioritats d’aquest equip de
govern. I de tot això se’n vol fer un projecte conjunt que engresqui possibles
inversors que vulguin apostar per Cardona, ja sigui a nivell empresarial o de
projectes concrets, i injectant recursos al municipi, ocupació, il·lusió i
autoestima. I en això s’està treballant, intentant trobar aquesta gent que vulgui
invertir en Cardona i encarar el futur amb majors oportunitats, de manera que
quan hi hagin novetats els hi faran arribar als grups.
La Sra. Farràs suposa que l’equip de govern té present que governa en minoria i
que els projectes s’han de construir entre tots i per tot Cardona.
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El Sr. Estruch contesta que evidentment en són conscients, que és la realitat
diària del seu govern, encara que es va funcionant amb tot l’esforç, il·lusió i
dedicació possibles. Però que també han d’entendre, tal i com li ha recordat
moltes vegades, que la iniciativa l’ha de prendre el govern i, per això, tenen molt
clar que governar en minoria no és sinònim de no governar. La obligació del
govern és buscar noves empreses i fonts d’inversió que ajudin a construir una
Cardona millor i aquesta serà la seva prioritat d’actuació.
La portaveu del grup de CiU diu que hi està d’acord, però que també ha
d’entendre que els mesos passen i que estan patint per tal que es concretin les
propostes.
L’alcalde contesta que la situació és per patir-hi, però que ha de confiar en que
hi estan treballant de valent, tal i com van fer ells en el passat i continuen fent.
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).

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2013.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, l'article 283 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, els
articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i articles 25,
26, 28.1, i 54.1 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, determinen que les
Corporacions Locals aprovaran anualment la plantilla en la mateixa sessió en
que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos,
escales, subescales, classes i categories dels llocs de treball en que s'integrin els
funcionaris, el personal laboral i l'eventual, agrupats indicant la denominació
d'aquesta, el nombre de llocs de treball que es constitueixen, el nombre dels que
es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per
al seu ingrés.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any
2013, que es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma
part del mateix comprenent en el seu detall els apartats següents:
a) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i
subescales.
b) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
Segon.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents
al de la seva aprovació.
Tercer.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
PLANTILLA DE PERSONAL
A) LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Número Denominació
Places
1
Secretari-Interventor

Grup
A2

CD Dedicació
22

Complerta

Vinculació Adscripció
a la plaça
Vacant
Secretaria

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

Grup

CD Dedicació

A1

30

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

A1

24

Complerta

Propietat

Serveis Gen
Inversions

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

Serveis
Generals

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

Grup
C1

CD Dedicació
19

Complerta

Serveis
Generals

15

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Intervenció
Serv. Finan.
Hisenda
Territori
Secretaria

1
1

Administratiu
Administratiu

C1
C1

15
15

Complerta
Complerta

Propietat
Propietat

Llicències MA
Tresoreria

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

14

Complerta

Propietat

Atenció al
públic
Jutjat de Pau

3.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1.- SOTS-ESCALA TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1.1.- CLASSE TÈCNICS SUPERIORS
Número Denominació
Places
1
Tècnic Arxiu

Grup

CD Dedicació

A1

20

Complerta
Parcial
15 h
Parcial
10 h

1

Tècnic Arquitecte

A1

22

1

Tècnic Arqueòleg

A1

20

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

Propietat

Urbanisme

Propietat

Art i Història

Vinculació
a la plaça
Interí

Adscripció

Arxiu

3.1.2.- CLASSE TÈCNICS MITJOS
Número Denominació
Places
1
Aparellador

Grup
A2

CD Dedicació
21

Complerta

Urbanisme

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

Grup

CD Dedicació

C1

19

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció
Policia Local

1

Caporal

C2

15

Complerta

Propietat

Policia Local

1

Caporal

C2

15

Complerta

Vacant

Policia Local

6

Policia Local

C2

14

Complerta

Propietat

Policia Local

3

Policia Local

C2

14

Complerta

Interí

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

Nivell equip
Grup

Nivell Dedicació
equip
CD
11
Complerta

1

Auxiliar Administratiu

C2

1

Auxiliar Administratiu

C2

11

1

C2

1

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

3
3

Tipus
Contracte
Indefinit
Indefinit

14

Parcial
15 h
Complerta

C2

12

Complerta

Indefinit

C2

12

Indefinit

C2

12

Parcial
7h 13'
Complerta

Temporal

C2

12

Complerta

Temporal

E

10

Complerta

Indefinit

Peó Serveis Varis Brigada

E

10

Complerta

Indefinit

E

10

Complerta

Temporal

1

Peó Serveis Varis Brigada
Pla d'Ocupació
Assistent Social

A2

16

Indefinit

1

Assistent Social

A2

16

1

Educadora Social

A2

16

2

Treballadora Familiar

C2

12

Parcial
20 h
Parcial
20 h
Parcial
20 h
Complerta

2

Auxiliar de la Llar

C2

12

1

C2

12

1

Auxiliar Administratiu
Serveis Socials
Enginyer

A1

22

1

Aparellador

A2

21

1

Professor Escola d’Adults

A2

1

Auxiliar Biblioteca

1

Conserge
Serveis Generals
Conserge
Pavelló
Conserge
Catòlics
Conserge
Escola Joan de Palà

3
1
1
1

1
1
1

Indefinit

Temporal
Indefinit
Indefinit
Indefinit

16

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

C2

13

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
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Número Denominació
Places
1

Nivell equip
Grup

Tipus
Contracte

Conserge
Escola Mare de Déu del
Patrocini
Tècnic Promoció
Econòmica
Tècnic Comunicació i
Participació

A2

18

Complerta

Indefinit

A2

18

Complerta

Indefinit

1

Tècnic Habitatge

A2

18

Complerta

Indefinit

1

Monitor Activitats de
Lleure
Monitor Activitats de
Lleure
Casal Estiu
Personal Serveis Piscina
Coberta
Socorrista-Monitor cursos
natació
Personal Serveis Piscina
Aux. Cont. Ent. Abon. Vigilant Ves.
Personal Serveis Piscina
Socorrista-Monitor cursets
natació
Personal Casal
Multiesportiu
Monitor

C2

12

Indefinit

C2

12

Parcial
20 h
Parcial
20 h

*

*

Complerta

Indefinit

*

*

Complerta
(estiu)

Temporal

*

*

Complerta
(estiu)

Temporal

*

*

Complerta
(estiu)

Temporal

1
1

2
1

2
5
5

C2

Nivell Dedicació
equip
C.D.
11
Complerta

Indefinit

Temporal

Intervencions:
L’alcalde explica que el que es proposa aprovar és la plantilla de personal, que
va annexa a la proposta de pressupost.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista comenta que, com ja
saben, el seu grup sempre ha defensat els llocs de treball, però que si la plantilla
que s’aprova és més o menys la quina hi havia els anys 2000-2006, quan hi
havia molt més volum de feina i d’activitat, pressuposa que l’organigrama o
organització del personal no déu ser la més correcta. Si abans hi havia molta
més activitat i ara s’ha reduït, caldria estructurar la feina del personal de
l’ajuntament d’una altra manera.
El Sr. Estruch contesta que no és veritat que la plantilla de personal sigui la
mateixa que hi havia anteriorment, perquè com ja saben, es van fer ajustos molt
importants. El personal s’ha ajustat a les necessitats reals de l’ajuntament i del
municipi, i creuen que estan en un nivell acceptable. Cert és que hi ha
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deficiències importants sobretot a nivell de serveis com la brigada, on es
requeriria més personal. I sí que és veritat que en un ajuntament, posant per
endavant la gratitud i la vocació de servei de la majoria del personal, els
agradaria tenir marge per reformular-ho d’una altra manera. Hi ha personal
fixe, funcionaris, amb els quals l’ajuntament disposa de poc marge de maniobra
a l’hora de plantejar canvis. I es fa de la millor manera per adequar-se a les
necessitats dels ciutadans, tot i algunes mancances com les que ha apuntat de la
brigada.
A continuació l’alcalde dóna la paraula al grup municipal de CiU.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU demana un aclariment
en relació a la plantilla de la Policia Local, on consten un total de 12 persones.
L’any anterior hi havien les comissions de serveis de dos agents en altres
ajuntaments i veu que es mantenen les dotze places. Per això vol saber si es
pretenen consolidar aquestes places i disposar de la informació al respecte.
El tinent d’alcalde delegat de Governació contesta que actualment la Policia
Local compta amb deu agents, que són els que està previst que prestin els seus
serveis durant l’any. En el catàleg consten dotze places, però no es preveu
cobrir-les. L’ajuntament ha tingut constància que una de les comissions de
serveis que es preveia prolongar finalitzarà precisament aquesta setmana, de
manera que l’agent s’incorporarà el mes de gener, per la qual cosa vam convenir
la necessitat de deixar el catàleg de llocs de treball de la mateixa manera. Si
l’economia no permet conservar les places existents, s’haurà de prescindir
d’algun dels agents interins.
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).

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de
retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès el que disposa l’article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2013, relatiu a l’increment de les despeses de personal al servei del
sector públic, i en relació amb l’article 169 i següents del Decret 214/1990 de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, relatiu a l’estructura de retribucions del personal funcionari.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Les retribucions bàsiques del Personal Funcionari d’aquest
Ajuntament, no tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2012, en compliment de l’article 22, punt 2 , de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. En conseqüència la seva quantia queda fixada,
segons l’article 22, punt 5, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2013.
Segon.- La percepció del complement de destinació pel Personal Funcionari
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es
fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de destinació
serà la que fixi l’article 26, punt 1, apartat C), de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2013.
Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del Personal Funcionari
d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.
Quart.- Les retribucions del Personal Laboral d’aquest Ajuntament, no tindran
cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2012, en
compliment dels articles 22 punt 4 i 27, punts 1 i 2, de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2013. En conseqüència, aprovar el quadre de
retribucions del Personal Laboral que s'adjunta.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5), i 2 abstencions del
Grup Municipal Socialista.
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2.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.2.1.- Moció conjunta presentada pels grups municipals de
l’Ajuntament de Cardona de rebuig a l’avantprojecte de Llei Orgànica
de Millora de la Qualitat de l’Educació.La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a
conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de
l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al
model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que
ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística
que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de
llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la
cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha
estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola.
Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb
els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill
un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora
del govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de
trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte
pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb
els anys a Catalunya.
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i
contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de
Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema
educatiu català passa per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre
sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, CiU i PSC proposen al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Cardona a la reforma de la
llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador
que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat
d’oportunitats per a tot l’alumnat.
Segon.- Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió
lingüística, un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit,
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amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a
Catalunya.
Tercer.- Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre
Sr. Wert, i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de
millora de la qualitat de l’educació.
Quart.- Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat
contrària a les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i
d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions
promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i
cultural d’arreu del país.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat.”

Intervencions:
L’alcalde explica la moció dient que, tot i que la moció és prou explícita, sí que
vol apuntar que des del govern creuen important que l’ajuntament de Cardona
es posicioni davant un nou atac del govern espanyol cap al nostre país, davant
constants menyspreus que es repeteixen, i en defensa d’un model lingüístic
avalat per Europa. Creu que per Cardona i la societat cardonina és important el
model de societat bilingüe i plural, en tant que model d’èxit i que ha permès
garantir la cohesió social del país, i particularment també del nostre poble. Per
tant, cal lluitar per aquests principis i per rebutjar nous atacs a la dignitat del
país.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que
estan en la mateixa línia que ha apuntat l’alcalde, però que creuen important fer
una reflexió i és que en un moment on hi ha moltes coses que van malament
sembla que el govern espanyol, enlloc d’intentar arreglar el que no funciona,
vulgui espatllar el que va bé.
L’alcalde dóna la paraula al grup municipal de CiU. La Sra. Cloti Farràs, opina
que el que està en discussió no és tan sols el fet de parlar català a l’escola, que de
per si ja és una cosa prou transcendent. La llengua explica el que som i el que
volem ser. Molts dels presents al saló de sessions no tenen la memòria del que
era l’escola quan no era en català. La portaveu de CiU sí que la té i recorda la
divisió entre catalans i castellans, i això és duríssim. Amb la immersió
lingüística s’ha aconseguit que aquesta divisió s’acabi, que tots siguem iguals.
No és només un currículum del que ensenyen als nens a les escoles, sinó que
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transcendeix i és molt més important que tot això. Per tant, cal que el govern
faci el que pugui per tal de defensar el català, com ja està fent la consellera
d’educació, que ho està fent molt bé, i esperen que amb el suport de tots
l’avantprojecte de llei orgànica tiri endarrere.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13
membres presents de la Corporació.

2.2.- Moció conjunta presentada pels grups municipals de
l’Ajuntament de Cardona de rebuig a l’expedient de regulació
d’ocupació que afecta al Parador de Turisme Ducs de Cardona.La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“Atès que la direcció d’empresa de Paradores de Turismo de España, SA,
societat anònima de capital públic que gestiona la xarxa de Paradores a tot
l’Estat, ha presentat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afecta el
Parador de Turisme Ducs de Cardona en el marc d’un Pla de reestructuració per
assegurar la supervivència de l’empresa.
Atès que el Parador de Turisme de Cardona és un allotjament turístic de
referència per Cardona, ha estat reconegut per la seva qualitat i ha tingut un
paper cabdal en la dinamització socioeconòmica del municipi des de l’any 1976,
amb una contribució rellevant a la projecció turística del municipi.
Atès que el Parador de Turisme Ducs de Cardona dóna feina a quaranta-set
treballadors/es.
Atès que s’ha demostrat la viabilitat econòmica del Parador de Turisme Ducs de
Cardona i que el tancament durant cinc mesos d’aquest equipament turístic
suposa un greuge important al sector comercial i de serveis de Cardona, així
com a la imatge turística del municipi, essent aquest un sector clau per
l’economia local.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, CiU i PSC proposen al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cardona als treballadors i
la direcció del Parador de Turisme Ducs de Cardona.
Segon.- Manifestar el total desacord de l’Ajuntament de Cardona amb el
tancament temporal del Parador de Turisme Ducs de Cardona.
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Tercer.- Instar la direcció de Paradores de Turismo de España, SA, a deixar
sense efecte la decisió d’aplicar l’expedient de regulació d’ocupació que afecta el
Parador de Turisme Ducs de Cardona i que implicaria tancar temporalment
aquest Parador.
Quart.- Notificar els presents acords al Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a la direcció
de Paradores de Turismo de España, SA, a la direcció del Parador de Turisme
Ducs de Cardona i als representants dels treballadors.”
Intervencions:
L’alcalde explica la moció dient que amb aquesta moció es vol fer palès el
malestar de l’ajuntament i el poble de Cardona vers la decisió que s’ha pres per
part de Paradores de Turismo. Destacar el fet que des de que es va conèixer la
notícia tant el govern municipal com la resta de regidors van estar al peu del
canó al costat dels treballadors i la direcció. I s’ha avançat. Particularment va
intentar estar al corrent de les negociacions i incidir en el que s’ha pogut, tant a
nivell de Generalitat com de Paradores, per tal que es justifiqués amb claredat la
decisió. Un cop justificada, expressar que per Cardona no era de rebut la
proposta que es feia per al Parador de Turisme. Per això des dels ajuntaments
catalans es va emplaçar la direcció de Paradores a reconsiderar les mesures,
quelcom que ha comptat amb el suport de la Generalitat. En aquest sentit es van
celebrar dues reunions, la setmana passada, en les quals es va emplaçar el
conseller a fer les gestions necessàries per tal que Paradores reconsideri
l’expedient o, si més no, que no comporti el tancament dels Paradors catalans,
especialment aquells que, com Cardona, tenen uns números positius.
Estem davant la gestió centralista d’una xarxa, una gestió que no ha tingut en
compte el territori i les seves especificitats i, per tant, és d’esperar que la
negociació que s’acabarà el 3 de gener, finalitzi de la millor manera possible. Tot
apunta a que les negociacions estan anant bé i que el que es va enunciar en un
principi no serà el que s’acabarà complint. Per això cal emplaçar a la
responsabilitat dels treballadors i de l’empresa per arribar al millor acord per
Cardona i el seu Parador, així com per la resta de quaranta-set paradors. Creu
que el fet que hi hagi un posicionament tant clar des de l’ajuntament és
important, en tant que Paradores és una empresa pública, de capital públic, i el
Parador és una de les empreses més importants del municipi, tant en número de
treballadors com per la seva importància estratègica. Per tant és de rebut que
l’ajuntament faci tot el que estigui al seu abast per defensar una empresa
referent a nivell de projecció, patrimoni i desenvolupament econòmic, així com
per assegurar la seva viabilitat futura.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista constata que els ERO
són un tema que estan a l’ordre del dia. Hi ha empreses o centres de treball que
no són viables, i el territori i la Generalitat s’han d’implicar per tal que això no
es produeixi. No es pot permetre i, per tant, cal donar el màxim de suport als
treballadors, que segur que ho estan malament. I també demana a l’alcalde com
està el tema, perquè té constància que havia d’atendre una reunió a Madrid.
L’alcalde contesta que es va reunir amb la Generalitat i la resta d’alcaldes
afectats al Parlament, tant dijous com divendres, per tal de consensuar una
posició comuna. Van recollir aquesta posició i la van enviar al Ministeri, amb tot
el raonament efectuat. En aquest sentit el conseller va demanar a la Directora
general de Turisme una reunió a Madrid amb Paradores, on també hi assistissin
els alcaldes, per tal de poder expressar amb contundència aquest posicionament
i saber quines eren les raons del tancament dels paradors de Catalunya durant
cinc mesos. I, a part d’això, es proposava que, tal i com ja s’havia plantejat el
2005 i el 2006, en tant que Catalunya té la competència exclusiva en matèria de
turisme, es traspassessin els paradors a la Generalitat. Es portava una proposta
a Madrid per tal de defensar-la tant la Direcció general de Turisme com els set
alcaldes, però aquesta reunió, sorprenentment, es va suspendre el migdia abans,
per raons que s’han anat coneixent. Tot apunta a que s’estava arribant a un
acord i, per tant, no hi podia haver ingerències polítiques. Però sabem que els
representants d’altres comunitats autònomes sí que s’hi havien reunit. Per tant,
esperem que malgrat tot es pugui solucionar i que el dia 30 es concreti l’ERO
que ens afecta i que comportarà rebaixes salarials, però que de ben segur no
suposarà un tancament tan ampli com el que s’havia previst en un inici. Cal
defensar un model turístic propi per a Catalunya, i en aquest sentit tant la
Generalitat com els alcaldes anirem a reivindicar que es traspassi la
competència a la Generalitat de Catalunya.
L’alcalde cedeix la paraula al grup municipal de CiU. La Sra. Cloti Farràs,
portaveu del Grup Municipal de diu que el principal ja s’ha fet explícit en la
moció i en els posteriors comentaris, però que vol puntualitzar que realment es
tracta d’una empresa pública, que la direcció de Paradores és un càrrec de
confiança del govern de Madrid i que és incongruent que en una empresa que no
és deficitària es torni a posar la pedra sobre els treballadors.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13
membres presents de la Corporació.
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2.3.- Moció conjunta presentada pels grups municipals de
l’Ajuntament de Cardona de rebuig a l’expedient de regulació
d’ocupació d’extinció que afecta a l’empresa TRADEMA i de suport a
la seva plantilla.La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“Atès que el passat 4 de desembre, Sonae, l’empresa multinacional portuguesa
que a principi dels anys 90 va adquirir Tafisa, va comunicar oficialment el
tancament de la factoria solsonina de taulers conglomerats Tradema, després
d’encadenar diversos ERO els últims anys.
La factoria fustaire, els seus 142 llocs de treball directes i els més de 160
d’indirectes, esdevenen noves víctimes de la crisi econòmica, social i financera
atiada per l’esclat de la bombolla immobiliària, que està destruint en gran
mesura el dèbil teixit industrial de les nostres contrades.
Vist que els treballadors i treballadores de Tradema i els seus representants feia
mesos que eren conscients dels nefasts plans de Sonae, motiu pel qual,
juntament amb l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, es
va donar trasllat de les seves preocupacions a la Generalitat de Catalunya.
Durant diverses setmanes, i a través del Departament d’Empresa i Ocupació,
s’ha lluitat fins al darrer alè per tal de convèncer la direcció de la viabilitat de la
planta i mantenir-hi l’activitat. No obstant això, tots els esforços han estat en va
i la resolució provinent de Portugal ha estat lamentablement la que tots
coneixem.
Atès que Tradema donava feina a més de 20 persones de Cardona i que
l’economia del municipi es veurà afectada pel tancament d’aquesta empresa.
Tot i que la fatal decisió està presa, consumada amb la presentació de
l’expedient de regulació d’ocupació d’extinció el passat 17 de desembre.
Vist que el tancament d’aquesta indústria comportarà un augment de les xifres
de l’atur a Solsona i Cardona.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals de CIU, el PSC i ERC de
l’Ajuntament de Cardona proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Sol·licitar a la direcció de Sonae que reconsideri la seva decisió de
tancament de la fàbrica Tradema, tenint en compte els beneficis que ha generat
fins ara la planta de Solsona per a tot el grup i la implicació del territori per fer
possible la seva activitat des dels inicis de la factoria.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cardona a la plantilla de
treballadors de Tradema.
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Tercer.- Fer arribar aquesta moció al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, al conjunt dels grups polítics del Parlament de
Catalunya, així com a Sonae.”
Intervencions:
L’alcalde explica la moció dient que aquesta, es planteja en la línia del que ha fet
l’ajuntament de Solsona i en el marc de col·laboració que s’estableix per tal de
fomentar el desenvolupament dels respectius territoris en matèria d’empresa,
ocupació i promoció econòmica. Per això es presenta conjuntament una moció
en suport d’una empresa el tancament de la qual té una repercussió important a
nivell del territori, perquè el territori no són els municipis considerats
individualment sinó des d’una perspectiva molt més global. I també volem
donar suport als treballadors, una part dels quals són de Cardona.
Emplaçar a tothom a intentar arribar al millor acord possible perquè el
tancament sigui el menys traumàtic possible i a posar-se a treballar, com s’ha fet
des d’un primer moment, en una taula de reactivació econòmica on també hi
participa Cardona, perquè el territori ho som tots i cal participar en el seu
desenvolupament econòmic i en la recerca de solucions conjuntes. El desembre
no ha estat un bon mes, amb els tancaments de Tradema, una empresa
importantíssima per a Solsona, i amb l’anunci del tancament temporal del
Parador. Esperem que es pugui solucionar de la millor manera possible,
sobretot pel futur dels treballadors i, en aquest sentit, expressar la solidaritat
d’aquest govern i grup municipal per a tots ells.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que
expressa el seu agraïment, tant personal com en qualitat de portaveu del comitè
de Tradema i representant dels treballadors, per la iniciativa de presentació
d’aquesta moció, tant a l’ajuntament de Cardona com al de Solsona i a la resta
d’ajuntaments de la comarca que han expressat la seva intenció de donar suport
a mocions semblants. La situació, en aquest cas, és més tràgica que la que
tractàvem en la moció anterior, on fèiem referència a un ERO de suspensió
temporal mentre que aquest és d’extinció. De problemàtica es segueix veient la
mateixa, en tant que els treballadors de Tradema des d’un primer moment hem
defensat la viabilitat de l’empresa. Creiem que hi ha hagut una sèrie de factors
externs que han fet decidir pel tancament de la fàbrica. La importància de
Tradema com a eix vertebrador de l’economia de Solsona i el Solsonès és
evident, i també afecta a Cardona. Per això demana la màxima implicació de les
institucions públiques en la reconstrucció del teixit industrial. Creu que hauríem
d’estar dotats legislativament d’alguna normativa que pogués evitar els espolis
de les multinacionals que marxen del territori. En altres països tenen aquestes
mesures i seria una eina útil, potser no per fer venir empreses, però sí per
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retenir-les. És un clar exemple que en països com França hi hagi factories molt
més deficitàries, però que la legislació contribueixi molt més a obstaculitzar-ne
la sortida. Finalment, reitera l’agraïment per la moció, que farà arribar a tots els
treballadors de Tradema.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU diu que tant de bo que
les mocions i els esforços que s’estan fent puguin servir d’alguna cosa. En aquest
sentit, volen manifestar el seu suport a tots els treballadors afectats que veuen
perillar el seu lloc de treball, així com a totes aquelles persones que ja l’han
perdut en els darrers anys. Esperen que a Cardona hi hagi noves iniciatives que
recuperin la il·lusió i que tots els cardonins tinguin les oportunitats laborals que
els permetin poder tirar endavant les seves famílies.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13
membres presents de la Corporació.

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

