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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 7 DE NOVEMBRE DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 7
de novembre de 2013, 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
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
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
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 setembre de 2013.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 3 de setembre de
2013, s’aprova 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. 130 al 171
de 2013, 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.
130 al 171 de 2013 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 projecte executiu anomenat “Reparació del paviment i millora de
les xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambientals del carrer de
l’Hospital i un tram del carrer del Pujolet de Cardona”.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que s’ha procedit a la redacció del projecte executiu anomenat
“Reparació del paviment i millora de les xarxes bàsiques de serveis
tècnics i ambientals del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del
Pujolet de Cardona”, pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost
d’execució per contracte de 173.603,36 euros, IVA inclòs.
Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 36 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment
d’aprovació de projectes d’obra ordinaris.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en
aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte executiu anomenat
“Reparació del paviment i millora de les xarxes bàsiques de serveis
tècnics i ambientals del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del
Pujolet de Cardona”, amb un pressupost d’execució per contracte de
173.603,36 € IVA inclòs.
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Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat
inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els
quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions
pertinents.
Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al·legacions
durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament
aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes
des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.
Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient per fi es porta al Ple l’aprovació del projecte
executiu del carrer Hospital i un tram del carrer Pujolet. Anteriorment es va
elaborar un avantprojecte inicial i cal dir que és una actuació que compta amb el
consens dels grups i que l’equip de govern considera prioritari desenvolupar.
Aquest projecte ha estat treballat i elaborat pels serveis tècnics municipals sense
cost extern i preveu l’arranjament d’una zona molt important en tant que facilita
l’accés un espai de serveis bàsics per la població i sobretot per la gent gran, com
és el passeig Mossèn Joan Riba, la residència i l’ambulatori. Considerem que es
tracta d’un projecte ben ajustat a nivell pressupostari, i l’únic problema que
tenim i que ja es va avançar en l’anterior Ple és que després de dos anys i set
mesos encara no s’ha resolt el PUOSC, entesa com la principal línia de
finançament d’inversions per als municipis, i es preveu aconseguir a partir
d’aquests ajuts els recursos bàsics per tirar endavant l’actuació. A part de l’ajut
del PUOSC, l’ajuntament preveu finançar l’execució del projecte amb l’ajut de la
Diputació, que ja s’ha confirmat, i la part que no estigui subvencionada a través
de contribucions especials. Quan es desvetlli quina és la subvenció del PUOSC i
es pugui incloure aquesta inversió en el pressupost, es podran començar a
executar les obres. La previsió és iniciar-les a principis de 2014, tot i que pel que
fa a la tresoreria cal tenir en compte que el fet de tenir sobre paper els diners de
la Generalitat no vol dir que el pagament de l’ajut es faci tant ràpid com
l’ajuntament voldria.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dient que li ha
agradat l’expressió que ha fet servir l’alcalde en iniciar la seva intervenció
referint-se a que “per fi” es porta al Ple l’aprovació del projecte. Aquesta
actuació és una de les propostes que havia fet el grup municipal socialista,
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reivindicant-la des d’un primer moment, de manera que esperen que es resolgui
el finançament del PUOSC el màxim de ràpid i es pugui tirar endavant el
projecte. A més, a part d’aquests carrers n’hi ha d’altres que necessiten arranjarse, de manera que no es poden deixar de banda aquests intervencions, en les
quals l’equip de govern comptarà amb el suport del grup del PSC quan el
necessitin.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de convergència i Unió diu
que el seu grup desitja que es pugui passar ben aviat del projecte a l’execució
d’aquesta actuació.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit número 2/2013, dins el
pressupost municipal vigent.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 2014, 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
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
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 2014.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2013, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
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ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
39900
Altres ingressos diversos
Total Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
45002
Generalitat de Catalunya subvencions
Assistència Social
45080
Generalitat de Catalunya subvencions diverses
45081
Generalitat de Catalunya subvencions Cultura
46100
Diputació de Barcelona subvencions diverses
46200
Ajuntament de Barcelona subvencions Cultura
Total Capítol IV.- Transferències corrents

865.393,08 €
15.445,70 €
880.838,78 €
1.328.436,00 €
3.058,19 €
14.409,47 €
17.115,00 €
6.110,50 €
3.226,00 €
1.372.355,16 €

ESTAT DE DESPESES
1r.- Capítol II.- Despeses corrents de béns i serveis
A05 432 22611 Promoció Turística
B02 920 22001 Comunicació
C06 164 21200 Reparació i manteniment Cementiri
C08 162 21300 Adquisició material escombraries
C10 172 22699 Altres despeses diverses Medi Ambient
D04 330 22609 Actes 2014
D04 334 22699 Altres despeses diverses Promoció Cultural
D04 338 22609 Recuperació Àliga de Cardona
D12 169 22699 Altres despeses diverses abandonament
animals
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
D08 231 48000 Pla Local de Serveis a les Persones
Total Capítol IV.- Transferències corrents

1.702.988,08 €
3.856,97 €
6.110,50 €
673,47 €
3.315,33 €
10.552,50 €
15.000,00 €
3.905,00 €
10.892,90 €
2.000,00 €
1.759.294,75 €

166.304,00 €
3.058,19 €
169.362,19 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 2/2013, 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.”
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Intervencions:
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 el dictamen
dient que s’ha registrat un increment d’ingressos i per això s’amplien algunes
partides de despesa del pressupost municipal. Tal i com es va fer avinent als
grups en la comissió informativa, les partides d’ingrés que es consignen són les
següents: les derivades de la taxa turística; el retorn de l’import corresponent a
la reparació i manteniment dels vidres del cementiri per part de l’empresa
asseguradora; la subvenció de medi ambient per realitzar actuacions a la
Muntanya de Sal; les subvencions aconseguides de la Generalitat per als actes
del 2014; la consignació de l’import dels cursos de cultura en la partida de
subvencions diverses de promoció cultural; els ingressos per la recuperació de
l’àliga de Cardona; l’ingrés de la subvenció del Pla local de serveis a les
persones, d’urgència social, que es canalitza a partir del Consell Comarcal del
Bages; la subvenció pel programa de participació del Centre Cívic de la
Diputació de Barcelona i finalment l’1% que aporta l’empresa Jaume Oro per
l’adquisició de material divers.
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 (6) i 6 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del
Grup Municipal del PSC (1).

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de la
revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1
de gener de 2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió
anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2013,
cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme
durant l'exercici anterior.
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la
presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de
Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
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Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11
d'abril de 1997).
Atès el que disposa l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, R.D. 2612/1996, de 20 de desembre.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb
referència a l'1 de gener de 2013, amb tota la documentació que comprèn, i
formalitzar les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.
El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:
POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2012

5.006 habitants.”

Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que es porta al Ple un tràmit ordinari que es
fa cada any i en el qual es denota que el padró de Cardona pateix una davallada
important d’habitants. És un problema que arrosseguem des de fa anys. En els
últims trenta anys Cardona ha perdut més d’un 30% de la seva població i és una
circumstància que preocupa molt a l’equip de govern, a tot el consistori i als
agents econòmics i socials de Cardona. Per això el govern no ha parat de
treballar per frenar aquesta davallada entenent que la prioritat absoluta és
afavorir el creixement econòmic i demogràfic de la vila. A part de les accions a
curt termini que es puguin desenvolupar, cal replantejar l’estratègia a mig i llarg
termini, i per això s’ha plantejat poder elaborar un pla estratègic de
desenvolupament econòmic que aporti solucions a aquesta realitat i on hi
participin no tan sols els grups polítics sinó també totes les entitats i agents del
municipi per tal de definir les línies d’actuació per atreure població. A part
d’això, davant la realitat d’aquest padró, ja fa més de quatre mesos que es va
promoure la taula de desenvolupament local, que té per objectiu fer accions pel
desenvolupament demogràfic i econòmic de la vila. A part d’això, s’està
intentant treballar en matèria d’habitatge i en projectes que puguin atreure
inversions a Cardona. També s’està elaborant un inventari d’actius i de projectes
que es puguin desenvolupar per atreure riquesa a Cardona i que permetin crear
nous llocs de treball. Aquest inventari s’està treballant conjuntament amb
l’Associació d’Empresaris de Cardona i amb Goral. Un cop se’n disposi es
comptarà amb un document ben fet on es recolliran tots els actius i els projectes
potencials del municipi per tal d’anar-los a vendre i exposar-los a possibles
inversors o gent interessada en poder invertir a Cardona.
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Aquests projectes han de permetre avançar en la recuperació econòmica i
demogràfica de Cardona i per això el seu grup és optimista pel que respecta a les
possibilitats del municipi, tot i els difícils moments econòmics que s’estan
vivint, i amb l’esforç de tothom és possible invertir la tendència negativa del
padró.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal socialista diu que del dictamen
té poc a dir, però que sí que vol fer la reflexió respecte que el padró és un clar
indicador de que alguna cosa no s’està fent correctament. Ja no parteixen del
programa electoral d’ERC a les municipals, en el que es deia “5218. Tots som
Cardona”. Agafant el padró del 2010 hi ha 5116 habitants, el del 2011 un total de
5064 i ara hi torna a haver una pèrdua de 58 habitants. A vegades ens escudem
fàcilment en que Cardona té una població envellida, però ha tingut la precaució
d’assabentar-se de les defuncions i els naixements i en resulta que a l’any 2012
hi va haver 34 defuncions i 45 naixements, de manera que en teoria s’hauria
d’augmentar la població.
Aquí hi ha altres problemes que s’han d’abordar d’una forma seriosa perquè si
que pot ser que algunes persones immigrants hagin decidit marxar, però el
veritable problema deriva de la manca d’ocupació i cal aconseguir reactivar
econòmicament la població, perquè d’altra manera es baixarà dels 5000
habitants i es perdran serveis. És una línia vermella que no s’ha de creuar i la
seva preocupació és que ens trobem molt al llindar.
L’alcalde diu que no té les dades concretes sobre les defuncions i naixements
que es van produir durant l’any, però li sembla que la dada que ha donat el
regidor socialista no és correcta perquè hi ha hagut més defuncions, li sembla
recordar que més de seixanta.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del grup municipal de CiU manifesta que està
d’acord en això, i està convençuda que hi van haver més defuncions que les que
ha manifestat el portaveu socialista.
El Sr. Casas diu que les dades que ha donat són les que li han facilitat al mateix
Jutjat.
L’alcalde diu que ja es revisaran les dades però que el que la preocupació que
expressa el Sr. Casas és compartida i evident. No es creixerà dels naixements i
de la immigració, de manera que cal incorporar noves famílies, nous residents.
És una situació complicada que es dóna en molts altres municipis, inclús alguns
dels que es troben en creixement econòmic. Però demana calma en el fet de
baixar dels 5000 habitants perquè si s’aprova l’ARSAL els municipis veuran
reduïdes les seves competències, amb independència que es superi la referida
xifra de padró. El que cal fer és utilitzar els canals que ja ha anunciat i passar a
l’acció, portant a terme actuacions que puguin tenir resultats en aquest sentit.
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La portaveu del grup municipal de CiU opina que el número és un indicador, i
l’indicador és greu, ja es veia a venir amb la tendència dels darrers anys i ara ja
tenim la realitat a sobre. Efectivament cal fer el pla estratègic, trobar-se a la
taula de desenvolupament econòmic, on sempre que poden col·laboren, però a
part d’això cal pesar i portar a terme accions amb caràcter urgent, que cal veure
quines han de ser. Si es baixa dels 5000 habitants sí que hi ha serveis que
perillen, com una línia de batxillerat, alguna escola de P-3, o serveis a nivell
sanitari, encara que no de forma imminent. Per això cal trobar solucions en tant
que o ens plantegem si volem tenir un poble més petit, o ens hem de posar tots
les piles immediatament per augmentar la població.
L’alcalde respon que comparteix en part les reflexions que ha fet la Sra. Farràs
però que ja s’han posat a treballar en invertir aquesta tendència, igual que segur
que han fet els governs que han passat per l’ajuntament en els darrers anys. I en
quant als serveis que ha comentat que es poden posar en perill es millor no
crear alarmisme, sobretot si es té en compte que en matèria d’ensenyament va
mantenir una reunió amb el director territorial i va assegurar que a curt termini
no perillava cap servei. I en el tema sanitari sí que és cert que hi ha un metge
que balla, però res que sigui immediat. Els serveis a curt termini estan garantits.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relativa a establir el règim
de dedicació de la Segona Tinent d’Alcalde - Coordinadora de l’Àrea
d’Atenció a la Persona d’aquest Ajuntament.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, en data 11 de juny de 2011 va quedar constituït el nou Ajuntament
resultant de les eleccions locals convocades per RD 424/2011, de 29 de març, i
celebrades el dia 22 de maig de 2011; què en data 15 de juny de 2011, es va dictar
el Decret 78/2011, resolent nomenar els regidors delegats de l’alcaldia, amb
atribució de les corresponents responsabilitats; què per Decret 79/2011, de 15 de
juny de 2011, es va resoldre nomenar els tinents d’alcalde i la conseqüent
formació de la Junta de Govern Local.
Atès que pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de
juny de 2011, es va establir el règim de dedicació als membres de la Corporació
Municipal, fixant les retribucions brutes, així com la dedicació; a l’empara i de
conformitat amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
l’article 75 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.
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Atès que la Sra. Maria Elena Xixons i Clotet, Segona Tinent d’Alcalde
coordinadora de l’Àrea d’Atenció a la Persona, tenia assignada una dedicació del
59,88% a l’Ajuntament de Cardona, amb compatibilitat en el 40,12% restant de
dedicació a la seva activitat professional, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2011.
Atès que la Sra. Maria Elena Xixons i Clotet vol establir una nova dedicació
corresponent al 38,30% a l’Ajuntament de Cardona, amb compatibilitat en el
61,70% restant de dedicació a la seva activitat professional.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Establir el règim de dedicació de la Sra. Maria Elena Xixons i Clotet,
Segona Tinent d’Alcalde coordinadora de l’Àrea d’Atenció a la Persona,en un
38,30% a l’Ajuntament de Cardona, amb compatibilitat en el 61,70% restant de
dedicació a la seva activitat professional, i unes retribucions brutes mensuals de
665,32 €, a l’empara i de conformitat amb l’ article 166 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i l’article 75 de la Llei reguladora de les Bases de Règim
Local.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. Maria Elena Xixons i Clotet i donar
compliment als tràmits procedimentals oportuns per a la seva efectivitat.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen aclarint que el que deixarà de percebre la tinent
d’alcalde no es repartirà entre la resta de regidors, sinó que anirà a les arques
municipals. Cap regidor cobrarà més, de manera que s’estalviaran alguns
diners.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.
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3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de
maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El dia 15 d’abril d’ enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament
de la Catalunya Central la jornada de presentació del “Protocol per a la
prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la
infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, elaborat per la CTIC
del Bages (comissió tècnica interdepartamental de coordinació d’actuacions
adreçades als infants i als adolescents del Bages).
La CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en la
protecció dels infants i adolescents en situació de risc. Actualment la CTIC actua
transitòriament com a comissió tècnica de la futura Taula Local d’Infància, a
l’espera de l’aprovació del decret que regularà la constitució de les Taules
Territorials d’Infància creades per la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència.
El Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i amb subjecció a l’’art. 83 de la llei
14/2010 que disposa l’obligació de promoure l’establiment de protocols que
assegurin una actuació integral dels diferents serveis implicats en la prevenció i
la detecció dels maltractaments a infants i adolescents.
El treball d’elaboració del protocol per part dels professionals que integren la
CTIC del Bages s’ha fet amb el suport de les respectives institucions i amb el
coneixement del Consell d’Alcaldes.
L’objectiu principal del Protocol és el de garantir, en les millors condicions
possibles, la protecció dels infants i dels adolescents, residents o que es trobin
eventualment a la comarca, de tot tipus de maltractament, establint mecanismes
específics de coordinació, cooperació i complementació de tots els serveis
implicats.
En aquest moment és necessari aprovar el protocol per part de la corporació, a fi
de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades i l’habilitació
dels respectius professionals per actuar d’acord amb els termes que estableix
el protocol, dins del marc legal que sigui vigent en cada moment.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en
situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del
Bages”, i habilitar a tots els professionals de l’Ajuntament per a la seva
intervenció i cooperació en el treball en xarxa que regula.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que
traslladi tots els acords institucionals d’aprovació o d’adhesió al Protocol a la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages i a la
comissió tècnica que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància
del Bages.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada de Benestar Social.
La Sra. Elena Xixons, tinent d’alcalde delegada de Benestar Social explica que es
tracta d’un document important per Cardona i per tota la comarca del Bages per
tal de poder vetllar per la infància i la adolescència i anar regits per uns
mateixos indicadors i mecanismes. Aquest protocol està estandaritzat i preveu
diferents indicadors d’avaluació per detectar mancances en la població de 0 a 18
anys. Intenta actuar tant en casos de maltractaments físics com psíquics,
emocionals, sexuals, etc. La seva aplicació es vetllarà des de serveis socials i
seran les professionals d’aquesta àrea les que realitzaran la tasca de seguiment.
És un document molt llarg on s’explica cada servei i les competències que té
cadascun d’ells. Per això l’hem volgut sotmetre a l’aprovació del ple, no perquè a
Cardona hi hagin casos de maltractament d’infants o adolescents, sinó per
preveure com procedir en cas de que se’n detecti algun cas.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del grup municipal de CiU intervé opinant que és
un document ben elaborat. Entenen que tant les forces de l’ordre com serveis
socials, que són els que hi intervenen més directament, com els educadors i els
equips sanitaris estan força sensibilitzats respecte a què fer en situacions de
maltractament. Tant de bo el protocol pugui quedar en un calaix perquè no
s’hagi d’aplicar. I si que estaria bé tenir una mica quantificat quants infants i
joves podem tenir a Cardona en situació de risc social, en tant que llavors es pot
deduir on es troben les situacions de major probabilitat de trobar-se en les
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situacions previstes en el protocol. Això permetria saber si cal planificar
actuacions més concretes en aquest sentit o bé no és necessari.
La tinent d’alcalde delegada de benestar social contesta que nens i nenes amb
risc social n’hi ha, però per això hi ha una educadora social que ho vetlla i hi
treballa molt.
La Sra. Farràs diu que si es quantifiqués potser es podria preveure millor i la
Sra. Xixons diu que ja s’intervé en casos de nens i joves amb risc d’exclusió
social amb ajuts per varis conceptes com, per exemple, beques per menjador, de
manera que ja es té quantificat.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.

3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
protocol per a la prevenció i la intervenció de l’absentisme escolar a
la comarca del Bages.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El dia 22 de juliol de 2013 va ser aprovat per unanimitat en el Ple del Consell
Comarcal del Bages el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en
l’absentisme escolar a la comarca del Bages”, elaborat per una comissió
de treball formada per serveis socials bàsics de l’ABSS de la comarca i de l’ABSS
de l’Ajuntament de Manresa, Inspecció educativa, Equip d’atenció
psicopedagògica i l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, i que va comptar
amb la revisió i consens tècnic de tots els agents de la xarxa implicats en la
intervenció en matèria d’absentisme escolar (centres educatius, Fiscalia de
l’àrea de Manresa-Igualada, SEAIA Bages-Berguedà, ABP-Mossos Esquadra,
representants polítics de les regidories de serveis socials i d’ensenyament de
Manresa i comarca).
D’acord amb el que disposa l’article 52.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les
oportunitats en la infància i adolescència respecte l’encàrrec a les
administracions públiques sobre la detecció dels casos de no-escolarització,
absentisme i abandó escolar així com l’adopció de les mesures necessàries per
fer-hi front, mitjançant l’elaboració dels protocols corresponents.
De conformitat amb el que disposen els articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
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l’Organització comarcal de Catalunya, respecte a les competències del Consell
Comarcal en matèria d’assistència i cooperació als municipis.
Atès els objectius principals del Protocol d’aconseguir la plena escolarització i
potenciar la prevenció de l’absentisme escolar dels menors en edat
d’escolarització obligatòria, així com afavorir la coordinació entre els diferents
serveis implicats en termes d’absentisme escolar.
Atès que per tal de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades,
així com d’habilitar els respectius professionals per actuar d’acord amb els
termes que estableix el Protocol, dins el marc legal que sigui vigent en cada
moment, és necessari aprovar el Protocol esmentat.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa
al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en
l’absentisme escolar a la comarca del Bages”.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada de Benestar Social.
La Sra. Elena Xixons, tinent d’alcalde delegada de Benestar Social explica que és
un protocol també elaborat pel Consell Comarcal del Bages i que serveix per
detectar i actuar si hi ha casos d’absentisme de nens i nenes o adolescents de
l’escola o l’ institut. S’identifiquen quatre tipus d’absentisme: l’esporàdic o
puntual, el moderat, el regular i el crònic o total. En tots els casos abans de
passar a un nivell superior sempre es posa en consideració del professor i del
director del centre, que hi estan al darrera i vetllen perquè l’alumne torni a les
aules. Si s’arriba al cas que l’absentisme ja es pot considerar crònic o total es
deriva a Fiscalia i és el fiscal qui fa el seguiment. Abans d’arribar a fiscalia, però,
s’ha de crear una comissió municipal integrada per diferents agents i
professionals que s’encarregaran de seguir el cas.
En l’àmbit de l’absentisme sí que es dóna el cas d’un noi de més de 16 anys, que
era repetidor d’ESO i que és un supòsit clar d’absentisme escolar. És l’únic cas
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que s’ha registrat fins ara en aquest sentit, a part d’algun altre cas puntual en
que l’escola ha actuat i no ha anat a més.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.

3.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Cardona ha elaborat el projecte
de reglament per la gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament de Cardona. Aquesta proposta de reglament s’ha realitzat a partir
del model elaborat pel Consell Comarcal del Bages com a resultat de
l’assessorament proporcionat per la Diputació de Barcelona i amb l’objectiu de
consensuar entre tots els ajuntaments de la comarca un model comú de gestió
de les prestacions econòmiques de caràcter social.
El projecte de reglament d’ajuts socials de l’ajuntament de Cardona contempla,
en compliment de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l’atenció a
persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades al municipi,
en situació de vulnerabilitat social.
L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència que
té atribuïda el Ple de la corporació, tal i com s’estableix a l’article 22.2.d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52.1.d)
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril. I d’acord amb l’article 47 de la LBRL i l’article 114.1 de la
LMRLC es requereix la seva aprovació per majoria simple.
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 inicialment el Reglament de prestacions econòmiques de
caràcter social de l’Ajuntament de Cardona, segons el text que s’adjunta als
presents acords.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquests acords per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut aquest termini, sense
que s’hagin presentat al·legacions, ni reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de cap altre tràmit ulterior i se’n publicarà el
text íntegre al BOP.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada de Benestar Social.
La Sra. Elena Xixons, tinent d’alcalde delegada de Benestar Social explica que
s’ha cregut necessari portar aquesta proposta relativa a les prestacions
econòmiques al Ple perquè consideren que és una actuació que ha de ser bona
per al poble. És un reglament que vol aconseguir que els usuaris reben alguna
ajuda social sentin que tenen una corresponsabilitat social i que poden
col·laborar activament en la seva comunitat. Per això farien un treball de suport
comunitari, que ja estan definits i reglats, i que són treballs que no són de risc i
que es troben explicats al document. L’equip de govern creu que és un aspecte
necessari, sobretot perquè mai seria un treball excloent, i es continuaran donant
ajuts sense imposar un treball comunitari com a condició. D’aquesta manera si
una persona és gran, està malalta, té impediments físics... es continuaran
concedint els ajuts sense cap limitació. Sempre es vetllarà perquè hi hagi la
màxima confidencialitat de les dades, com s’ha fet fins ara, on s’han
desenvolupat treballs a la comunitat i només ho han sabut els responsables
polítics i tècnics de l’ajuntament perquè s’han portat a terme en llocs de poca
visibilitat. Ha de ser sempre una avaluació i un treball individualitzat i ja es
preveu la manera de quantificar-lo. Aquestes persones estarien totes
assegurades, sense que l’assegurança suposi un gran cost per l’ajuntament sinó
que és molt assumible perquè inclou un màxim de deu persones que poden
prestar serveis en un mateix moment. Es farà una avaluació i una planificació de
treball semestral, al gener i al juny.
El reglament parteix d’un treball molt elaborat que ha desenvolupat l’equip de
professionals de serveis socials. També hem estat en contacte amb Càritas en
tant que a vegades atorguem ajuts tant una com altre entitat. D’altra banda, s’ha
marcat un barem i serà a partir d’un ajut de 300 euros que es proposarà a la
persona fer un treball d’interès social. Si una persona rep un ajut puntual, no
creiem haguem de demanar-los aquesta col·laboració.
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En definitiva, creiem que és molt important portar el reglament al Ple en tant
que és una proposta de govern que tindrà uns efectes positius i que pot ser bo
per al nostre poble, i perquè tothom pugui accedir als ajuts i sentir que no se’ls
dóna res a canvi de res, sinó que col·laboren activament en la seva comunitat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Per part del Grup Municipal del PSC intervé el Portaveu Sr. Casas i diu que,
desgraciadament, i donada la situació en que ens trobem, la gent que necessita
ajut va en augment. Des del seu grup municipal sí que es veu la necessitat de fer
aquest reglament però creuen que són temes delicats i que caldria valorar
individualment cada cas, que hi ha molt treball a fer i tot i que per una part
veuen la conveniència de tirar endavant el reglament, per altra no tenen clar que
això pugui funcionar. Consideren, per tant, que s’hauria de valorar la situació, la
persona, les vegades que ha estat perceptora de l’ajut, etc.
La tinent d’alcalde delegada de Benestar social contesta que en la seva exposició
ja ha volgut deixar clar que no serà un sistema excloent i que es tractarà cada
persona de forma individualitzada, que se li farà un pla igualment
individualitzat, i que es tractarà amb la màxima confidencialitat. A part, diu que
fa molts dies que els grups tenen aquest document, i que l’han pogut vetllar i
fer-hi les reflexions que han volgut, però que no n’hi han fet arribar cap. El
reglament no l’ha definit l’equip de govern, sinó que està treballat des de l’equip
de serveis socials, conjuntament amb tècnics de tota la comarca i de la Diputació
de Barcelona.
El Sr. Casas diu que en cap moment ha dit que el reglament sigui incorrecte. No
entren en el fons però no l’acaben de veure clar.
La Sra. Xixons demana quin punt no veuen clar i el Sr. Casas contesta que
creuen que s’ha de fer un estudi ben detallat de cada persona que demana ajut,
per valorar les seves circumstàncies concretes. La tinent d’alcalde diu que
aquest estudi ja es fa, que l’elaboren les tècniques de serveis socials en tots els
casos, com el portaveu socialista ha tingut la oportunitat de comprovar en cada
junta de govern local. El Sr. Casas respon que l’únic que diuen és que tothom es
mereix un estudi específic i és a partir d’aquest que es podran definir els seus
drets i obligacions. La Sra. Xixons diu que la sorprèn que li digui això, sobretot
perquè sap que això es fa i perquè ell mateix, en conversa a l’ajuntament, va dir
que era un reglament que feia falta i que s’havia de fer. El portaveu del PSC diu
que continua creient que és correcte que es presenti, però que representa un
grup municipal i la que ha exposat és la seva opinió.
Per part del grup municipal de CiU intervé la seva portaveu, Sra. Cloti Farràs i
considera que el reglament és un tema delicat, extremadament delicat. A la
comissió informativa el seu grup ja va exposar la seva preocupació per assegurar
que s’individualitzi cada cas i en relació a si el reglament pot arribar a funcionar.
Com que l’equip de govern es va comprometre a revisar el reglament
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conjuntament amb la resta de grups, i a fer-ho en un període curt, de més o
menys mig any. Per això, i amb aquest compromís, el grup de CiU sí que
l’aprovarà, amb la voluntat de poder fer l’esmentada revisió i comprovar que
ningú quedi sense i que cap persona es pugui sentir vexada o maltractada en la
seva aplicació.
La Sra. Xixons diu que per suposat es comprometen a promoure aquest procés
de revisió.

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 1 abstenció del
Grup municipal del PSC (1).

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.4.1.1.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona del tercer trimestre de 2013 tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de
les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La Secretària que subscriu dóna compte de l’informe de l’execució del
pressupost del pressupost de l’Ajuntament de Cardona del tercer trimestre de
2013 tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment
de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner, per a que expliqui l’informe de l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Cardona del tercer trimestre de 2013.
La Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Molner explica que com saben tots
els regidors cada quatre mesos s’ha de donar compte al Ministeri d’Hisenda i
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Administracions Públiques de l’execució del pressupost. L’ajuntament de
Cardona ho ha fet i s’ha donat compliment a la regla de la despesa.
L’alcalde vol deixar pal·lés que aquest tràmit és una altra imposició del govern
central i que el considera una clara intromissió a l’autonomia local, que denota
una falta de confiança i la voluntat de fiscalitzar l’activitat municipal.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals no
intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

4.1.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a
l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2014.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovarse simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
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l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la secretaria-intervenció favorable a
l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici 2014.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals, determinant els elements que ha de fixar
l’Ajuntament, que a continuació es relacionen:
2.1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
Modificar els següents articles:
Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1 . Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a
10 euros.
2 . Gaudiran d'una bonificació del 90 per cent en la quota de l'impost els
immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses
d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns
del seu immobilitzat.
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3. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat
dels quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i
pertanyin a alguna de les categories següents:
a)
b)
c)
d)

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

Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2.- El tipus de gravamen serà el 0,74 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,78 per cent quan es tracti de béns rústics.
3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques
especials serà el 1,30 per cent.
4.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
Article 8 - Normes de gestió
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels
requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és
acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a
gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels
apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les
quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats
en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a
l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es
pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la,
acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de
l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la
Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de
l’Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud
davant l’Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa
la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la
construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data
del començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de
replanteig o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat
pel col·legi professional corresponent. El termini per la presentació dels
esmentats documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot
cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà
acreditar l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es
realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat
corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot
cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
2.3. Immobles destinats a centres sanitaris públics.
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Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sol·licitar-la i adjuntar els següents
documents:
-

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

-

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

Per a gaudir de l'exempció es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada
abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
2.2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
1. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants, sempre i quan estiguin empadronats en el mateix municipi que el
causant, durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.
El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost
sobre la renda de les persones físiques.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els
tres anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre
d'aquest termini.
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el
subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar
com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el
termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la
corresponent autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini
establert per a presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11
d’aquesta Ordenança.
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Modificar l’apartat 2 de l’article 8è, relatiu al tipus de gravamen i quota, que
queda redactat de la següent forma:
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 21 per cent.
2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS GENERALS
1.- Modificar l’article 2, que queda redactat de la següent forma:
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis o la realització d’activitats administratives de competència
local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu,
en els supòsits següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Utilització del Casal cultural Els Catòlics.
Utilització de materials de propietat municipal
Servei d’assistència domiciliària.
Utilització de la pista de tennis municipal.
Utilització del pavelló polisportiu municipal.
Utilització de la Sala de Plens.
Utilització de la sala polivalent de la biblioteca municipal
Utilització de la sala polivalent de l’Ajuntament
Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments públics.
Utilització del Centre cívic
Utilització de la sala Ramon Mosella de l’Escola Municipal de Música
“Musicant”
l) Accés al nucli antic
m) Utilització del camp de futbol municipal.

2.- A l’article 4, apartat 2 introduir les següents modificacions:
e) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL Modificar la següent tarifa:
-Activitats del casal multiesportiu d’estiu
Per 4 setmanes
Per 5 setmanes
Per 15 dies

70,00 EUR
80,00 EUR
50,00 EUR

Quan aquesta activitat la realitzin varis germans gaudiran d’un 10% de descompte
Les famílies nombroses hauran de pagar aquesta activitat fins el segon fill.
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g) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Activitats d’interès públic realitzades per entitats del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per particulars del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars de fora del
municipi

Gratuït
10EUR/hora
40EUR/hora
60EUR/hora

Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades a les activitats
programades per part de l’Ajuntament.

h) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Activitats d’interès públic realitzades per entitats del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per particulars del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars de fora del
municipi
Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades
programades per part de l’Ajuntament.
.../...

Gratuït
10EUR/hora
40EUR/hora
60EUR/hora
a les activitats

S’afegeixen aquestes noves tarifes:

j) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Activitats d’interès públic realitzades per entitats del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per particulars del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars de fora del
municipi, sala petita
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars de fora del
municipi el municipi, sala gran
Cost de reposició pèrdua de targetes d’accés

Gratuït
10EUR/hora
40EUR/hora
60EUR/hora
80EUR/hora

12EUR

Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades a les activitats
programades per part de l’Ajuntament.

k) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA RAMON MOSELLA DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA “MUSICANT”
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Activitats d’interès públic realitzades per entitats del municipi amb
pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per particulars del municipi amb

Gratuït
10EUR/hora
40EUR/hora
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pagament d’entrada o inscripció
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars de fora del
municipi

60EUR/hora

Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades a les activitats
programades per part de l’Ajuntament.

l) TAXA PER ACCÉS AL NUCLI ANTIC
Cost de reposició per pèrdua de targeta d’accés al nucli antic
Cost de reposició per pèrdua de clau d’accés al nucli antic

12EUR
3EUR

m) TAXA PER UTILITZACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
Clubs Esportius i entitats autoritzades sense ànim de lucre amb horari
limitat
Entitats o particulars de fora del municipi per cada 1,5 hora

Gratuït
40EUR

2.4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
Es modificar l’article 6è. amb el següent redactat:
Quota tributària
Concepte

- Per entrada personal:
Adults (A partir de 16 anys )
Menors (de 5 a 15 anys)
Menors de 5 anys

Laborables

Tarifa
Dissabtes, diumenges i
festius

4,00 EUR
2,50 EUR

5,00 EUR
3,50 EUR
Gratuït

- Abonaments:
Per tota la temporada
Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)

60,00 EUR
35,00 EUR

Per 30 serveis
Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)

54,00 EUR
33,00 EUR

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

34,00 EUR
21,00 EUR

Els abonaments de 15 i 30 serveis seran transferibles entre els membres de la mateixa unitat
familiar.
Les famílies nombroses hauran de pagar l’abonament fins el segon fill.
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Els jubilats o menors de famílies amb escassa capacitat econòmica, previ informe dels serveis
socials, tindran l’entrada gratuïta, o una bonificació segons barem.
Les escoles i entitats que utilitzin el servei en grups superiors a 15 persones, tindran una
reducció del 20% del preu de l’entrada.
- Cursets de natació
Per 1 setmana
Per 1 mes
Per 1 sessió d’Aquagym

20,00 EUR
60,00 EUR
4,00 EUR

Les famílies nombroses hauran de pagar els cursets fins el segon fill.

2.5.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. REGULADORA DE LA TAXA
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6è .Quota tributaria.
Es modifica l’epígraf cinquè, punt 5 de venda de publicacions, afegint la següent
tarifa:
Auca de l’Àliga

2,00 EUR

2.6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 .REGULADORA DE LES TAXES
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS.
II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament
dels residus comercials
Article 11. Quota tributària
Es modifica la següent tarifa:
Epígraf tercer. establiments de restauració
Cafeteries i bars sense cuina

527,74EUR

2.7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA
PER
LLICÈNCIES
O
LA
COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Article 6. Quota tributària.
Es modifica la següent tarifa:
4.- Per cada placa de llicència d’obres:

6 euros
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2.8 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT DE
VEHICLES A L’APARCAMENT MUNICIPAL DE CAN BADIA
Es modifica el següent article:
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Epígraf 1
Primera hora
(L’estada mínima serà d’una hora)
Segona hora
A partir de la tercera hora
Per pèrdua de tiquet
Preu dia
Epígraf 2
Places d’aparcament en règim de pupil·latge
Quota mensual
Quota quinzenal
Cost de reposició de targeta de pupil·latge

Euros
0,80 IVA inclòs
1,20 IVA inclòs
2,00 IVA inclòs
10,00 IVA inclòs
12,00 IVA inclòs

40,00 IVA inclòs
25,00 IVA inclòs
5,00 IVA inclòs

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des
que s’inicia la prestació del servei d’aparcament municipal mitjançant l’entrada en
el recinte subjecte a aquest preu públic.
Per accedir a l’aparcament s’haurà de recollir el tiquet lliurat per la màquina
situada a l’entrada, o la persona encarregada de l’aparcament, en el cas de règim
de rotació horària o mitjançant el sistema d’una tarja o qualsevol altre sistema que
es pogués adaptar durant l’explotació del servei, en el supòsit del règim de
pupil·latge.
Serà requisit imprescindible per la sortida de qualsevol vehicle el previ pagament
de l’import del preu públic.
4. El pagament d’aquest preu pels serveis singulars relacionats en l’ epígraf 1
s’efectuarà en el moment de la sortida del recinte de l’aparcament.
5. El preu públic pels serveis continuats, referits en l’epígraf 2. es farà efectiu
mitjançant la liquidació mensual corresponent.
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2.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. REGULADORA DE LA TAXA
PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA EN
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS.
Article 6. Quota tributària.
Es modifica la següent tarifa:
Anul·lació de denúncia

6,00€

Es modifica l’article núm. 10 que queda redactat de la següent forma:
Article 10. Infraccions i sancions
Constituirà infracció el següent:
- Que el tiquet no sigui visible des de l’exterior del cotxe
- Ultrapassar el temps autoritzat per aparcar.
Les persones usuàries del servei o, en defecte seu, els titulars del vehicles, seran
responsables de les infraccions en que puguin incórrer per inadequada
utilització del servei, llevat que el vehicle hagi estat objecte de robatori o
sostracció, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació de la
corresponent denúncia.
Les persones usuàries que sobrepassin el temps autoritzat en el tiquet i hagin
estat denunciades per tal motiu, podran obtenir un tiquet especial d’anul·lació
de denúncia en la màquina expenedora, dins de les 2 hores següents a la
imposició de la denúncia, que serà dipositat juntament amb aquella a la bústia
habilitada a l’efecte.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013:
Ordenança Fiscal núm. 1

reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles

Ordenança Fiscal núm. 2

reguladora de
econòmiques

l’Impost

sobre

activitats
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Ordenança Fiscal núm. 3

reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica

Ordenança Fiscal núm. 4

reguladora de l’Impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis
d’intervenció
administrativa
en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats , els controls
periòdics i les revisions periòdiques.

Ordenança Fiscal núm. 9

reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal

Ordenança Fiscal núm. 12

reguladora de la taxa per
documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 16

reguladora de les taxes per la prestació del
servei de gestió de residus municipals

Ordenança Fiscal núm. 26

reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme

expedició

de

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven per
primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació
obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin
del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de
setembre de 2013, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i
el text de les Ordenances fiscals detallades a l’acord tercer.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
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comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.”
Intervencions:
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 detalla les principals
modificacions de les ordenances per a l’any 2014:
-

Com a norma general s’aplicarà la congelació de les taxes i impostos
previstos per a l’exercici, fent per això un esforç important de contenció de la
despesa municipal.

-

Per primer cop des de que el 2007 es va fer la ponència de valors cadastrals,
que es va aplicar el 2008, els rebuts en concepte d’IBI tindran una lleugera
disminució o quedaran igual. Això és en part gràcies al manteniment del
coeficient pactat amb el grup socialista. Aquest tipus aplicable al 2014 serà
més beneficiós per al ciutadà, però no s’ha d’oblidar que s’hauran de
realitzar més ajustos de cara al pressupost, realitzant un esforç addicional de
contenció.

-

En l’ordenança de l’IBI l’ajuntament de Cardona s’ha acollit al sistema de
coeficients reductors per a tot el municipi, donat que l’any de la ponència de
valors, el 2007, va ser un dels anys en que van pujar més els valors
cadastrals.

-

Per la Llei 16/2012 de 27 de desembre per la qual s’adopten diverses
mesures, es preveu l’aplicació del coeficient d’actualització del valor
cadastral amb caràcter general, introduint la possibilitat que els ajuntament
demanin l’actualització de valors per al seu municipi. En els municipis que
van tenir la ponència de valors dels anys 2005 a 2007, anys en que els valors
cadastrals van experimentar un increment més elevat, els coeficients a
aplicar són reductors. En el cas de Cardona la ponència és del 2007 i ens
correspon un coeficient d’actualització del 0,73, de manera que la reducció
del valor cadastral és del 0,27. Aquests coeficients són d’aplicació l’any 2014
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i l’ajuntament de Cardona els va formalitzar l’1 de març de 2013 davant la
Gerència del Cadastre.
-

Un altre tema important és com s’aplica l’actualització del valor cadastral.
S’aplica el 0,27 però el càlcul de la base liquidable, que és a partir de la qual
es calcula el rebut, no baixarà un 27% per al 2014, sinó que se’n preveu una
aplicació en tres anys. Això es fruït d’una llei publicada el 30 d’octubre que
va aprovar el sistema de càlcul a aplicar.

-

A banda de l’aplicació dels coeficients, també es va sol·licitar una revisió
parcial dels valors en dos sectors. Un primer sector és el del polígon
industrial La Cort, que no té finalitzades totes les xarxes de serveix bàsics i
avui en dia encara no compta amb una infraestructura que permeti depurar
les aigües residuals. Es tracta d’un servei bàsic de la urbanització, que havia
de fer l’INCASOL abans que l’ajuntament fes la recepció del polígon l’any
1993. Cal dir que finalment el projecte de canalització de les aigües residuals
l’ha redactat la Diputació de Barcelona gratuïtament i té un pressupost
d’execució de més de 386.000 euros, que s’haurà d’executar aplicant les
contribucions especials, de forma proporcional, entre els propietaris de les
corresponents parcel·les. En base a aquestes circumstàncies, el Cadastre ha
autoritzat aquesta reducció. Val a dir que en aquest sector hi ha una
reducció, però que no és tant important com la que es produirà per la
ponència parcial en un altre àmbit: el corresponent als sectors de sòl
urbanitzable no desenvolupat, entre els que destaca el sector de Planés, però
també n’hi ha d’altres com el de la Coromina al costat de la urbanització
Fontelles, el sector situat a la carretera del Miracle des del camí de la Mare
de la Font fins a la cruïlla de Lourdes, i el sector industrial de l’estació de
servei Vilalta. Per aquests sectors el rebut en concepte d’IBI baixarà més del
citat 27%.

-

El tipus aplicable per al 2014 per a l’IBI d’urbana es congela i queda igual
que l’any passat, en un 0,74, i el de rústica també es deixa igual en el 0,78.

-

Les modificacions de l’ordenança de l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana que es van introduir l’any passat es mantenen. Així es va
incrementar la bonificació de la quota per causa de mort, que va passar del
70% al 90% en el cas de l’habitatge habitual del causant. Cal posar de
manifest que Cardona és gairebé l’únic municipi del Bages en que s’aplica
una bonificació per aquest concepte amb un percentatge tan elevat. L’any
passat també es va modificar el tipus de gravamen donat que ja no era
d’aplicació el 40% de reducció, que tenia un límit de 5 anys d’aplicació des de
l’any de la revisió. L’any passat el gravamen va passar del 30% al 18% i
aquest any, com que baixen un 27% els valors cadastrals i això té un efecte
directe en les plusvàlues, es proposa pujar-lo al 21%.

-

L’ICIO queda igual, però es mantenen les bonificacions que es van introduir
del 75% per a les obres de rehabilitació de façana i coberta que es realitzin al

33

nucli antic de Cardona i La Coromina i del 90% per a les obres que vagin
destinades a l’obertura d’una nova activitat en aquests mateixos àmbits.
-

Pel que fa a l’ordenança de prestació de serveis de caràcter general,
s’introdueixen petits canvis en el casal multiesportiu i s’estableixen noves
tarifes pel que fa la Centre Cívic, la Sala polivalent i la Sala Ramon Mosella.
Es diferencien activitats d’interès públic sense ànim de lucre, que són
gratuïtes i d’interès públic amb pagament d’entrada o inscripció, amb
diferents quotes segons les organitzin entitats o particulars, i també si
aquests son de fora de Cardona. D’altra banda, s’estableixen diferents quotes
a la piscina municipal. Es redueix considerablement l’abonament per
temporada i es fa petits ajustos en les tarifes dels cursets de natació.

-

Pel que fa a l’ordenança per la prestació de serveis de gestió de residus
municipals, s’ha vist que la taxa d’escombreries és força elevada, i aquest any
es congela a diferència del que es va proposar l’any passat, per aplicació del
pla d’ajust, en que es va haver de pujar d’acord amb l’IPC. També s’han
tornat a estudiar els paràmetres d’aplicació d’aquesta taxa i s’ha fet una
comparativa amb altres municipis, i s’ha vist que la que resultava d’aplicació
en bars sense cuina i cafeteries era excessivament alta, de manera que es
preveu aplicar una reducció del 10%.

-

Per l’aparcament de Cal Badia les tarifes de pupil·latge es queden igual i, a
petició dels grups, s’ha introduït un preu de dia, de 12 €, i les tarifes queden
amb un preu de 0,80 € la primera hora, 1,20 € la segona hora i 2 € la tercera
hora. I finalment s’introdueix un import per a l’anul·lació de denúncia per a
la zona blava.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El portaveu del grup municipal del PSC, Sr. Jordi Casas diu que tal i com ha dit
la tinent d’alcalde, se’ls va fer arribar la proposta d’ordenances, que van
estudiar, i posteriorment van fer una contraproposta. Com que s’ha acceptat
l’equip de govern tindrà el suport del seu grup en aquestes ordenances. Tot i
això vol deixar car que s’ha fet un pas positiu, un gest a tenir en compte, però
que queda molt camí per recórrer, en tant que la càrrega fiscal que tenen els
contribuents del municipi és alta. Ja ho han expressat moltes vegades, i
consideren que Cardona té un atractiu turístic i patrimonial molt alt, però que
continua sense ser atractiva per a viure-hi. Amb aquestes ordenances s’ha fet un
pas, que és el que tocava donades les condicions generals. Un pas que no és
excepcional perquè molts ajuntaments han fet el mateix i si bé suposarà una
pèrdua d’ingressos, una part important d’aquesta pèrdua és fruït de la revisió
cadastral que ja s’havia fet de la zona del polígon i dels sols urbanitzables no
desenvolupats.
El seu grup ha fet una mica d’estudi de l’evolució de les ordenances, i des de
l’any 2008 s’ha anat pujant l’IPC. Si es compta, això suposa un augment del
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15%, tenint en compte que hi ha molt pocs salaris que hagin tingut aquesta
pujada. Els darrers anys en que ha governat l’actual equip de govern la pujada
ha estat d’un 5,7%. Per tant, que aquest any s’hagin congelat impostos i taxes ho
consideren totalment normal i una mesura correcta de cara als contribuents.
Sí que els agradaria posar de relleu, tal i com els van dir des dels primers
pressupostos, que al grup del PSC els agradaria que fossin innovadors,
imaginatius i valents, i que amb el que plantegen veu que ho són poc. Propostes
n’hi ha i al seu grup els agradaria que s’establís una tarificació social. Així, no
entenen, per exemple, que pagui el mateix per la taxa d’escombreries un nucli
familiar de tres persones en que els dos membres del matrimoni estiguin aturats
i estiguin pagant una hipoteca, que un nucli familiar on cap dels dos membres
de la parella treballi i tinguin importants ingressos anuals. Al seu entendre,
caldria fer un estudi per rendes i introduir elements a les ordenances en aquest
sentit, perquè és posa tota la població al mateix sac i hi ha moltes diferències
socials que cal tenir en compte.
Per tant, els donaran suport per tirar endavant les ordenances perquè creuen
que és l’oportú i el que cal fer en aquests moments.
La Sra. Molner li agraeix la seva exposició i suport i diu que certamen en
ocasions els impostos i taxes no reverteixen igual en tothom, però com el
portaveu sap les ordenances venen marcades per allò que s’estableix en la Llei
d’Hisendes Locals i hi ha unes normes d’aplicació que cal complir, i unes
supòsits taxats en quant a possibles exempcions i bonificacions, per tal que
aquestes puguin ser d’aplicació. En aquest sentit, si bé hi ha algunes mesures
que els agradaria aplicar en quant a impostos, taxes i preus públics, no es pot fer
per tal de poder possibilitar el compliment de la normativa i la seva recaptació
efectiva. I pel que ha comentat el portaveu socialista de ser novedosos,
considera que és en el pressupost on s’han d’establir les mesures perquè les
ordenances, com tothom sap, són les normes que regulen els impostos, i no s’hi
poden introduir totes les novetats que d’entrada es voldrien. En el pressupost
2014 s’hauran de fer ajustos importants i és on també esperen el màxim consens
dels grups i la recerca conjunta de solucions.
Per part del Grup Municipal de CiU, la Sra. Farràs diu que com que han parlat
molt de les ordenances aquests dies, només vol deixar constància que el seu
grup no comparteix la bonificació que s’ha fet al polígon industrial La Cort.
La Sra. Molner contesta que en referència al polígon no s’ha portat a terme una
bonificació, sinó una ponència parcial, que ha realitzat la Gerència del Cadastre.
I recorda que es va emplaçar als grups municipals el mes de febrer per tal
d’acordar-ho i que va ser posteriorment que es va realitzar la corresponent
sol·licitud al Cadastre, que es va acceptar i que es pot aplicar perquè es
considera completament justificada.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal del PSC (1) i 5 en contra del
Grup Municipal de CIU (5).

5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.5.1.- Moció relativa al rebuig de l’Ajuntament de Cardona a
l’Avantprojecte de Llei que el Ministeri de Justícia ha presentat al
Consell de Ministres amb el nom de “Anteproyecto de Ley de
Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil”.La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“Des del Govern de l’Estat s’està promovent una reforma de la Llei de
Demarcació i de Planta, que és la llei que organitza l’estructura judicial a tot el
territori, per aquest motiu des del Ministeri de Justícia s’ha presentat al Consell
de Ministres l’Avantprojecte de Llei de mesures de reforma administrativa en
l’àmbit de l’administració de Justícia y del Registre Civil.
Aquest avantprojecte de llei preveu que els jutjats de Manresa acabin
desapareixent i s’acabi traslladant tota l’activitat judicial a la ciutat de
Barcelona. A més, l’avantprojecte també preveu la total supressió dels Jutjats de
Pau que estan als municipis, eliminant definitivament dit servei i obligant als
ciutadans a desplaçar-se fins a Barcelona per a qualsevol tràmit que estigui
relacionat amb el món de la justícia. El motiu que el Ministeri de Justícia dóna
és un motiu economista, d’estalvi en edificis judicials i en una suposada
racionalització de la plantilla judicial. Criteris economistes que no han tingut en
compte les fortes despeses que acaben repercutint en el propi ciutadà, que
s’haurà de desplaçar per fer gestions judicials bàsiques o sense tenir un estudi
de l’impacte econòmic d’empobriment que pot suposar per a la nostra comarcal
suprimint els jutjats i jutges de pau. Aquesta decisió suposaria, a més,
centralitzar la justícia en unes macro-ciutats sense que garanteixi una major
eficàcia de la mateixa.
Atès que des del Col·legi d’Advocats de Manresa han demanat a tots els
municipis de la comarca i partit judicial que aprovin una moció contra aquest
avantprojecte de llei aquest Ajuntament, posant de manifest la seva opinió de
que no s’ha valorat suficientment l’impacte que pot tenir aquesta reforma i s’ha
menystingut la realitat social, econòmica i cultural de la nostra comarca.
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Per aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, CIU i PSC, proposen al Ple de
la Corporació, que previ informe de la Comissió Informativa, adopti els
següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament de Cardona a
l’avantprojecte de llei que el Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de
Ministres amb el nom de “Anteproyecto de Ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro
Civil”.
Segon.- Donar suport al Col·legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui
necessari per tal que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats
situats a l’edifici judicial de Manresa, així com el manteniment dels 34 jutjats de
pau i l’agrupació que en l’actualitat hi ha al partit judicial de Manresa.
Tercer.- Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de
modernització de la justícia sense que s’allunyi del criteri de proximitat al
ciutadà i que aquells serveis que es puguin agrupar, com són el servei de
comunicacions i el d’execucions, es facin dins els edificis judicials existents, amb
la finalitat d’optimitzar i agilitzar la justícia.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels
Diputats i al Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així
com al Col·legi d’Advocats de Manresa i al Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Portaveu del Grup municipal d’ERC, Sra. Aida
Molner.
La Sra. Molner explica que la moció és molt clara i és contra la reforma de
demarca i de planta, que aparta la justícia del ciutadà i que provocarà que
aquest s’hagi de desplaçar més lluny per tal de poder accedir a la justícia. La
justícia és un dret universal, i no es considera oportú allunyar-la del ciutadà. En
el cas de Cardona també ens perjudicarà perquè preveu la supressió del jutjat de
pau.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Casas diu que el seu grup
municipal s’hi adhereix perquè estan totalment en contra de l’avantprojecte i
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consideren que suposarà una pèrdua de temps i dels serveis de que disposava el
ciutadà.
La Sra. Farràs, portaveu del grup municipal de CIU, manifesta que a part dels
serveis que es perdrien en quant a proximitat, cal tenir en compte la lentitud
actual de la justícia en aquest país, de manera que l’avantprojecte encara
contribuiria més en aquest sentit, per la qual cosa el rebutgen completament.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.L’Alcalde diu que hi ha un assumpte sobrevingut i que caldria incloure’l en els
punts de l’ordre del dia del ple, que és la Moció presentada pels grups
municipals d’ERC, CIU PSC, relativa a la Llei de la Dependència. En primer lloc
cal procedir a votar la procedència del seu debat, en compliment de l’article 91
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals.
La Presidència sotmet a votació, la procedència d’incorporar a l’ordre del dia
Moció presentada conjuntament pels grups municipals, relativa a la Llei de la
Dependència, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents que
formen la Corporació.
A continuació dóna la paraula a la secretària per llegir la moció:
“El 4 de desembre de 2006, el Congrés aprovava la Ley 39/2006, de 4 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia (LAPAD). Aquest instrument legal reconeixia un
nou dret subjectiu i universal de cura a les persones que bé per motius d’edat, bé
per motius de discapacitat (física, psíquica, mental o sensorial) es trobava en
situació de dependència. L’aprovació tant de la LAPAD com, a Catalunya, de la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, va suposar la creació del
Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) que, ha atès a
més de 161.000 persones (156.000 abans de 2010).
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Des de l’arribada del PP al Govern, l’atenció a les persones amb dependència ha
estat objecte de retallades importants. La decisió de paralitzar la Llei de
Dependència per als dependents moderats es va prendre en el primer Consell de
Ministres del Govern de Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al
Congrés amb el suport de CiU. Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el
Govern va retardar encara més el seu accés al sistema i, finalment, al RD Llei
20/2012 del passat mes de juliol , el Govern del PP va aprovar una nova
retallada de l’atenció a la Dependència. Aquest Reial Decret modificà 16
disposicions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència. Ara, en data 26 d’abril de 2013, el Govern
ha presentat el Programa Nacional de Reformes 2013 (PNR) i podem conèixer
quin és l’abast d’aquelles modificacions. Aquest programa pretén,
suposadament, racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi
econòmic. En realitat, el Govern torna a utilitzar la crisi com excusa per a
justificar la retallada de serveis públics i de drets a la ciutadania, i desmantellar
el sector públic en benefici del privat.
La proposta de l’actual Govern de l’Estat, pel Sistema de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, és
retallar 1.108 milions d’euros (quantia superior a la pressupostada per aquest
àmbit al 2013, que és de 1087 milions d’euros). Per aconseguir aquest objectiu el
Govern de l’Estat està demorant, des de 2012, la incorporació al sistema de les
persones beneficiàries amb grau de dependència moderat, està revisant el
procés de valoració de situacions de dependència, ha suspès l’obligació de l’AGE
de cotitzar a la Seguretat Social pels cuidadors no professionals, ha reduït les
intensitats dels serveis i prestacions, ha eliminat la retroactivitat, ha
incrementat el copagament dels usuaris, etc.
Així doncs, la retallada que el Govern del PP pretén fer a la Llei de Dependència,
suposa un greu risc de desatenció per a les persones dependents i les seves
famílies, i, en definitiva, el desmantellament del sistema.
Però aquesta reducció pressupostària no significa únicament la vulneració de
drets assolits a l’any 2006. Des de l’entrada en vigor de la llei fins a l’any 2011,
en un context de greu crisi econòmica com l’actual, el sector d’atenció a les
persones depenents va crear més 185.000 llocs de treball directes i 63.000
indirectes; i com reconeixen diferents informes, inclosos els de la UE, aquest
sector és un dels que té més potencialitat a l’hora de generar ocupació de
qualitat i no deslocalitzable.
El Govern del PP enlloc d’apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el
tancament de moltes empreses, i per tant la pèrdua de llocs de treball (el propi
sector parla de 25.000 llocs de treball menys); el que, si més no, resulta
inverosímil, quan el país té una taxa d’atur superior al 26%. Així mateix, el
Col·legi de Treball Social de Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat i
a la resta de forces polítiques un pacte que garanteixi la cobertura de les
persones depenents. Per això, ha instat a la Generalitat a impulsar una atenció
compensatòria amb caràcter d’urgència per a què les entitats socials i les
administracions locals puguin garantir l’atenció a tots els col·lectius. Aquesta
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petició està d’acord amb l’article 166 de Estatut de Catalunya dictamina que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de
Serveis Socials.
Per aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, CIU i PSC, proposen al Ple de
la Corporació, que previ informe de la Comissió Informativa, adopti els
següents
ACORDS:
Primer.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de
Reformes 2013, en especial aquelles que impacten en la qualitat de vida de les
persones, i en aquest cas, específicament, de les persones depenents.
Segon.- Instar al Govern central que mantingui, i si s’escau incrementi,
l’aportació pressupostària d’atenció a les persones en situació de dependència,
ja que aquest no només és i ha de seguir sent un servei bàsic, subjectiu i
universal de la cartera dels serveis socials municipals, sinó que a més s’ha
demostrat que és un sector que genera ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que executi les bestretes
compromeses en el contracte programa vigent, relacionades amb l’atenció a les
persones depenents.
Quart.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions
compensatòries amb caràcter d’urgència per a què entitats socials i
administracions locals puguin garantir l’atenció de les persones depenents.
Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert
desenvolupament del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SCAAD), incorporant el desplegament del serveis de promoció de l’autonomia
personal, prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que
incorpori l’atenció sociosanitària.
Sisè.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els
terminis de pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.
Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la FMC, a l'ACM i
als ajuntaments de les comarques de Barcelona.”

Intervencions:
L’alcalde explica la moció dient que des del grup d’ERC i des del govern recolzen
aquesta moció i valoren positivament que s’hagi pogut consensuar entre els tres
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grups municipals. I resalta el que considera una evidència: la nul·la sensibilitat
social del govern d’Espanya. El govern del PP ja ens té acostumats a retallar
drets, i no respecta els que es van instaurar el 2006, segurament amb una mica
d’excés i d’alegria, que també s’ha de valorar. La llei de la dependència, a part
d’incrementar els llocs de treball i reconèixer una feina molt dura, que és la dels
cuidadors i de les entitats socials, suposa poder atendre situacions de
vulnerabilitat. Molts usuaris depenen d’aquests ajuts. La Generalitat hi ha de
posar mesures, dins de les seves possibilitats, que són escasses, en tant que
tenim plantejat un problema de finançament molt important que esperen que es
resolgui el més aviat possible.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Per part del grup municipal del PSC, el seu portaveu Sr. Jordi Casas exposa que
per part seva recolzen tot el que s’ha dit i creuen que s’està travessant una de les
línies vermelles que no s’haurien de superar, perquè afecta la gent més
vulnerable i dependent, que són els que menys es poden defensar. Per tant, creu
que cal tenir una actitud molt ferma en aquest sentit i defensar la Llei de la
Dependència al màxim.
Per part del grup municipal de CiU, la seva portaveu Sra. Cloti Farràs manifesta
que estan d’acord en les manifestacions que han realitzat, tot i que sí que és
veritat que tal i com deia l’alcalde és una llei que va néixer coixa, sense la
necessària partida pressupostària per poder-la tirar endavant. Consideren que la
situació actual és d’emergència total, perquè en molts casos no estem parlant
tan sols de persones amb algun grau de dependència, sinó que també pateixen
una situació econòmica i social molt delicada.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
12 membres presents que formen la Corporació.

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, planteja els
següents precs i preguntes:
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1. El portaveu socialista recorda que en l’anterior Ple ja va suggerir que si
els grups ho volien, l’ordre de les intervencions en l’apartat de precs i
preguntes del Ple es podria fer alternativament entre els grups
municipals del PSC i de CiU.
2. En el darrer Ple hi van haver un parell de qüestions que va plantejar i de
les que no ha rebut resposta. Una és l’informe sobre els sondejos que es
van fer a la llera del riu Cardener, si és que ja se’n disposa, i l’altre i com
ja ha repetit en molts plens és en relació al projecte Cardona Integral, en
tant que ja han passat dos mesos més i segueixen tenint la mateixa
informació.
L’alcalde contesta que els sondejos s’han realitzat i es van presentar en la
darrera Comissió de la Vall Salina. Estem pendents de presentar-los tant
a l’Associació de veïns de La Coromina com als grups municipals.
L’empresa Salinera de Cardona ha sol·licitat a l’ACA una pròrroga del tall
del riu, per un període encara per definir. L’ajuntament també està molt
a sobre de l’ACA i en la reunió en la qual els presentin els resultats dels
sondejos també els avançarà les gestions realitzades: s’ha portat a terme
una reunió amb el director de l’ACA i també s’ha sol·licitat una reunió
amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila per treballar el
tema de La Coromina i la problemàtica de la Vall Salina. El seu equip té
la sensació que és una problemàtica que, tot i haver-hi una Comissió de
seguiment en funcionament des de l’any 2001, no s’acaba d’entendre i
que els canvis polítics també han ajudat a aquest desconeixement de la
matèria. Amb l’excusa de que no hi ha finançament, s’estan deixant
endarrera molts projectes i aquest govern farà tot el possible per tal que
es puguin tirar endavant. A finals de mes hi ha data fixada per parlar dels
sondejos i exposar les possibles accions. I ja avança que els sondejos van
donar el resultat que es preveia: que l’aigua filtra cap als aqüífers i entra a
la Mina. Això és evident i un cop coneguda la realitat cal estudiar com
impermeabilitzar perquè l’aigua pugui tronar a circular per aquest petit
canal.
Pel que fa al tema Cardona Integra, la posició és la mateixa que ja els ha
explicat en altres ocasions. S’està avançant amb bona disposició, buscant
els diners per poder finançar el camp de futbol, que és la prioritat
d’aquest govern compartida amb tots els grups i els ciutadans,. Cardona
Integral és un projecte transversal, que li agradaria poder presentar a
finals d’any, i que avança amb bona velocitat.
3. El Sr. Casas planteja una qüestió que ja va sortir, perquè la va plantejar el
grup de CiU, que són els excrements d’animals al carrer. I el sorprèn que
s’apliquin moltes sancions relatives a l’ordenança de la convivència per
fets com fumar substàncies nocives a la via pública i, en canvi, no se’n
posin per aquest fet. Desconeix si la policia local en fa un seguiment, però
considera que en segons què es fila molt prim i en canvi a temes com
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aquest no se’ls dóna la importància que mereixerien, perquè cada cop van
més en augment.
El Sr. Tristany contesta que quan s’infringeix l’Ordenança de convivència
i ús de la via pública i es detecta, la policia local evidentment no pot mirar
cap un altre costat. I si hi ha algú que està consumint drogues,
evidentment cal aplicar i ser respectuós amb el que està establert a
l’ordenança. No és una qüestió de filar prim, sinó de complir el que s’ha
aprovat. En segon terme, i pel que fa als excrements d’animal, és un tema
que ja ha sortit en el Ple i la tinent d’alcalde Sra. Xixons està treballant en
aquest sentit, promovent uns tríptics per a la conscienciació de la
ciutadania, que es volen portar a les escoles. La problemàtica dels
excrements no se soluciona filant més prim, perquè si una persona va
amb el seu gos pel carrer i aquet defeca, si veu que a la cantonada hi ha
un policia, ho recollirà. Són conductes que difícilment es produeixen
davant de la policia i que són difícils d’objectivar, de manera que apel·lem
a la corresponsabilitat de la població i que quan vegin que hi ha algun veí
de Cardona que no recull els excrements del seu animal que es pugui
interpel·lar o presentar la corresponent denúncia. Per tant, cal apostar
per la col·laboració social i la corresponsabilitat de tots els ciutadans,
perquè és una situació que tos patim.
La Sra. Xixons diu que els tríptics per a la conscienciació de la gent ja
estan fets i es troben a impremta. Llavors la tècnica i ella mateixa els
portaran personalment a les escoles per afavorir aquesta conscienciació.
4. El portaveu socialista diu que des de que ha començat la legislatura han
anat desapareixen quadres del saló de sessions i s’ha perdut alguna
bandera de la façana de l’ajuntament. Des del seu grup volen demanar
una explicació de per què es va col·locar l’estelada al balcó de
l’ajuntament en els actes de la festa Major. En el seu moment ja van
sol·licitar una explicació i encara no se’ls ha donat, de manera que
agrairan una resposta en aquest sentit.
L’alcalde contesta que el que va fer aquest govern és complir un acord
plenari pel qual Cardona es manifesta com a municipi per la
independència i s’apel·la al govern a exercir la sobirania fiscal. Es va
aprovar per majoria absoluta del Ple i per tant, l’únic que es va fer és
intentar complir aquest acord tenint en compte el respecte total a les
institucions i a la realitat del municipi. L’estelada es va penjar l’onze de
setembre i va estar uns quants dies al balcó de l’ajuntament i considera
que és un símbol normal i fons i tot necessari d’exhibir donat els temps
que corren.
El Sr. Casas considera que és una bandera que no és representativa de
tota la societat catalana i el Sr. Estruch contesta reiterant que el Ple de
l’ajuntament, per majoria absoluta, es va declarar municipi per la
independència i aquesta símbol no ha de molestar ningú. Creu que el
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govern ha sigut prudent en aquest sentit i que sempre han intentat
respectar totes les posicions des de la convicció de que aquesta és la
millor opció.
El portaveu socialista reitera la seva opinió que la senyera és
representativa de tots els cardonins i els catalans a diferència de
l’estelada. I l’alcalde respon que el símbol que llueix normalment a la
façana de l’Ajuntament ja és la senyera.
Pel Grup Municipal de CIU:
-

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, planteja els
següents precs i preguntes:
1. La Sra. Farràs diu que quan abans s’ha parlat dels decrets ja ha dit que
deixava una qüestió pel final. El Sr. Casas en cada ple sol parlar de les
hores extres del personal que figuren en els decrets. Aquesta vegada ell
no ho ha fet i li ha donat la oportunitat de poder-ho fer. Diu que sap de
primera mà que de vegades aquestes hores són inevitables, però que
estudiant una mica l’import i el concepte, veuen que se solen concentrar
en els mesos d’estiu i Festa Major. Per això proposen que se’n pugui fer
una revisió, en tant que han vist que les obres dels mesos de juliol, agost i
setembre pugen més de 30.000 euros. Això fa pensar que si es fes una
revisió en profunditat es podrien trobar algunes solucions més eficients.
Bàsicament són hores extres de Policia Local i de brigada, i algunes dels
serveis tècnics, d manera que potser es podria estudiar la possibilitat
d’externalitzar alguns serveis de seguretat o de muntatge, per tal de que
sortissin més econòmics, perquè les hores extres a vegades són de
persones que tenen un sou elevat i surten més cares.
L’alcalde diu que recullen la proposta i que l’estudiaran, i que si la volen
fer més concreta estan oberts a les seves suggerències. Pel que fa a la
policia, tot i que s’han reduït molt les hores extres, és força inevitable que
se’n facin algunes. I pel que fa al tema de la brigada i el muntatge de la
plaça, es pot estudiar. A nivell de serveis tècnics les hores corresponen a
un mateix treballador, l’arquitecte municipal, per raons del POUM. Però
a partir d’octubre i pels motius econòmics que els regidors coneixen, ja
no consignarà més hores extres.
El Sr. Ballesteros afegeix que pel que fa les hores de la brigada, a part de
defensar la feina que realitzen, vol dir que si es limiten les hores caldrà
començar a fer el muntatge de la plaça el mes de juny o juliol, amb el que
això implica pel que suposa el tancament de la plaça.
La Sra. Farràs contesta que en cap moment han considerat que les hores
s’hagin fet injustificadament. Simplement diuen que es paguen les hores

44

extres a un preu i donat que hi ha molt atur, hi ha empreses que potser
podrien fer aquesta feina de muntatge general o de seguretat a un preu
més econòmic per l’ajuntament, guanyant en eficiència.
L’alcalde diu que estudiaran la proposta perquè la considera interessant.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-tres 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.

