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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 2 DE GENER DE 2014

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia
2 de gener de 2014, 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
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari
del dia 7 de novembre de 2013 i Ple extraordinari del dia 17 de
desembre de 2013.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 7 de
novembre de 2013 i Ple extraordinari del dia 17 de desembre de 2013,
s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 172 al
203 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. 172 al 203 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.
El Sr. Casas demana, respecte del decret número 202/2013, si se’ls farà
arribar la modificació que es va comentar a la comissió informativa. La
secretària contesta que el decret està pendent de signatura i els regidors en
rebran la corresponent còpia.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació
inicial del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2014.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que aquesta Alcaldia-Presidència, ha confeccionat el Pressupost general
d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2014 i les Bases d’Execució del
mateix, i emès l’informe preceptiu per part de la Comissió Informativa
d’Hisenda.
Aquesta Alcaldia, en compliment del que disposa l'article 168.4) del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990
de 20 d'abril, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL d’aquest
Ajuntament per a l’exercici de 2014, integrat pel Pressupost d’aquesta
Corporació així com les Bases d’Execució del mateix.
El resum dels quals és el següent:
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I.- PRESSUPOST MUNICIPAL.1.- ESTAT D'INGRESSOS CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS:
1.- Impostos directes ............................................................
2.- Impostos indirectes ........................................................
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos ...........................
4.- Transferències corrents ..................................................
5.- Ingressos patrimonials ...................................................

EUROS
2.077.473,00 €
75.000,00 €
1.031.771,00 €
1.401.250,00 €
92.050,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Alineació d’inversions reals ...........................................
0,00 €
7.- Transferències de capital ...............................................
284.973,00 €
8.- Actius financers .............................................................
0,00 €
9.- Passius financers ............................................................
34.664,00 €
__________________________________________________________
TOTAL ESTAT INGRESSOS ..................................
4.997.181,00 €

2.- ESTAT DE DESPESES.A.- CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DESPESES:
GRUPS

EUROS

1.- Serveis públics bàsics .....................................................
2.- Actuacions de protecció i promoció social .....................
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent ...........
4.- Actuacions de caràcter econòmic ...................................
9.- Actuacions de caràcter general ......................................
0.- Deute públic ...................................................................

2.446.357,00 €
189.170,00 €
761.073,00 €
228.101,00 €
858.224,00 €
514.256,00 €

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

4.997.181,00 €

B.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:
CAPÍTOLS

EUROS

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

2.067.260,00 €
1.669.653,00 €
133.523,00 €
174.804,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Inversions reals ..............................................................
7.- Transferències de capital ...............................................

571.208,00 €
0,00 €
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8.- Variació d’actius financers ............................................
9.- Variació de passius financers .........................................

0,00 €
380.733,00 €

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

4.997.181,00 €

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, el Pressupost aprovat s’exposarà al públic durant un termini de
QUINZE DIES hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà
definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició pública no
s'haguessin presentat reclamacions.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda realitza l’explicació i defensa d’aquest
dictamen, així com dels dos següents, donada la seva vinculació, en tant que
relatius a l’aprovació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball del personal
laboral i funcionari.
La Sra. Molner explica que el pressupost per a l’any 2014 s’ha elaborat tenint
en compte la previsió d’ingressos i despeses reals que han presentat els
serveis de secretaria i intervenció. P er tant, s’ha fet una previsió molt
acurada i realista del conjunt de despeses i ingressos previstos.
El context econòmic actual, encara molt precari, comporta seguir la línia
iniciada el 2011 de màxima contenció de la despesa, però sense perjudicar els
serveis públics, que s’han continuat prestant. El total del pressupost pel 2014
és de 4.997.181 euros. Cal recordar que durant l’any 2013 s’ha reduït encara
més el termini de pagament a proveïdors, de manera que en dos anys i mig el
termini de pagament ha disminuït considerablement, passant de catorze a
tres mesos. Aquesta reducció del termini de pagament no ha fet minvar la
correcta prestació dels serveis municipals. A data d’avui la relació de factures
pendents de pagament és d’octubre. Les ràtios d’endeutament són positives.
Les línies bàsiques del pressupost de l’exercici 2014 són:
1. El desenvolupament econòmic, quelcom que va associat al foment de
l’emprenedoria local, l’impuls del comerç i la potenciació de la
promoció econòmica de la vila en base del pla estratègic de Cardona.
2. El desenvolupament social amb la potenciació de les partides
relacionades amb l’atenció a les persones.
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3. La via pública, on s’hi inclou el manteniment de la via pública i les
instal·lacions municipals.
4. El desenvolupament cultural i turístic, amb la promoció turística i el
programa Cardona 2014.
Pel que fa a l’apartat d’ingressos convé destacar que els ingressos municipals
es sustenten amb unes partides molt febles i ajustades. Les principals fonts
d’ingressos són les taxes, que es mantenen igual, i les transferències corrents,
especialment el Fons Nacional de Cooperació. A nivell d’impostos directes el
principal és l’IBI, que aquest any es va aprovar congelar en les corresponents
ordenances fiscals, i això fa que l’ajuntament ingressi aproximadament uns
48.000 euros menys que l’any anterior en aquest concepte.
Pel que fa a l’apartat de despeses en l’àmbit de l’economia, les despeses han
augmentat en un 10% degut principalment a que aquest any ja no es disposa
de la carència dels préstecs que l’ajuntament té amb La Caixa, tot i que s’ha
sol·licitat la carència dels préstecs que es tenen amb Catalunya Bank, que
encara està pendent de resolució, de manera que no s’ha inclòs en el
pressupost.
I a part aquest any comencem a amortitzar l’ICO que l’Ajuntament de
Cardona va demanar per pagar proveïdors i per un import de més
d’1.700.000 euros. D’aquest préstec a proveïdors durant dos anys s’han pagat
només interessos i ara a més a més s’ha d’amortitzar el capital.
Pel que fa a les partides de personal el que s’ha fet és suprimir el fons de
millores socials i l’assistència mèdica sanitària a càrrec de l’ajuntament, i això
suposa un estalvi pressupostari d’aproximadament 20.000 euros.. També
s’han modificat alguns complements d’IT en l’àmbit del que marca el Reial
Decret 20/2012. També es preveuen les jubilacions de dos treballadors, una
al setembre i l’altra al març. Aquestes jubilacions no es supliran i això
representa un estalvi.
Respecte a la promoció econòmica, que és una de les línies bàsiques del
pressupost, s’augmenta en un 20% la partida de suport a l’emprenedoria local
que consisteix en una línia d’ajut a les persones emprenedores que vulguin
instal·lar una nova activitat a Cardona, per la bona repercussió que ha tingut
el 2013. També s’augmenta en global la partida de promoció econòmica
perquè es preveu potenciar aquesta àrea.
Pel que fa a la promoció turística, en ser una línia estratègica i davant l’aposta
que l’ajuntament vol fer en l’àmbit de la comercialització de la destinació
turística de Cardona, es proposa doblar la partida i dotar-la amb 20.000
euros.
En referència a les fires, en aquesta partida s’afegeix la fira de l’emprenedor
que ja es va realitzar l’any passat i el que no s’inclou és la fira d’entitats
perquè és bianual.
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Pel que fa al manteniment dels programes informàtics, cal recordar que
l’ajuntament comptava amb un programa de comptabilitat que suposava un
cost per aquest any 2014 de 13.000 euros. La Diputació de Barcelona ofereix
aquest servei de forma gratuïta i l’ajuntament de Cardona s’hi ha acollit.
Aquest any també es preveu un estalvi en el consum elèctric i telefònic. En
concret es va fer un estudi que preveu un estalvi en el consum elèctric de
10.000 euros i de consum telefònic de 5.000 euros. L’estalvi en el consum
elèctric es podria quantifica en una xifra superior, però cal tenir en compte la
pujada de les tarifes.
Pel que fa les partides de contractes tècnics, es redueix la partida en 5.000
euros ja que la major part dels projectes els realitzen els Serveis Tècnics
Municipals.
En referència a la brigada i via pública, es redueix la partida de reparació i
manteniment de la via pública en 10.000 euros, però s’incrementa aquest
mateix import de la partida de parcs i jardineria.
Pel que fa al contracte de neteja d’edificis municipals, el que s’ha fet es treure
el concurs públic del contracte, i això permet deixar igual la partida, encara
que probablement experimentarà una rebaixa. En cas contrari s’hauria
d’incrementar, en tant que hi ha nous equipaments que s’han posat en ús i
requereixen d’aquest servei.
Pel que respecte a les despeses de cultura com que hi havia els actes del 2014
es preveu un increment de 11.000 euros donat que es preveuen els actes de
commemoració del tricentenari de la Guerra de Successió.
Pel que fa a les despeses de benestar social s’augmenta la partida de serveis a
les persones que és en la que es preveuen els ajuts econòmics a persones amb
dificultats. Fins a novembre s’han donat 400 ajuts de diversa tipologia:
aliments, subministraments, lloguers, quotes d’hipoteca, quotes de la llar
d’infants, menjador escolar, transport escolar, ajut en llibres, etc. També es
manté la plantilla íntegra de les vuit persones destinades a l’atenció social.
Cal dir, a més, que les despeses de telèfon i subministraments varis que
estaven posades a la partida de serveis socials passen al Centre Cívic perquè,
com sabeu, des de fa uns mesos l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament es
troba ubicada en aquest espai.
La partida de Festa Major també disminueix lleugerament, en tant que es
fomenta la contenció de la despesa, tal i com també es va preveure els anys
2012 i 2013 sense que aquest fet hagi perjudicat la celebració. En concret
aquest any es redueixen 10.000 euros respecte a l’any anterior.
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Pel que fa a les inversions que es preveuen en el pressupost 2014 hi ha el
projecte de canalització d’aigües residuals de l’actuació de La Cort a l’EDAR
de Cardona i també el projecte de reparació del paviment i renovació de
xarxes de serveis bàsiques i ambientals del carrer Hospital i un tram del
carrer Pujolet, en tant que el PUOSC ja ha fixat quin finançament té assignat
als projectes.
L’alcalde intervé i afegeix que, respecte a les inversions, una de les que es
preveuen, la del carrer Hospital, és fruït d’un treball que arrenca el 2011 i que
ja es tenia a punt, però fins a finals de 2013 no es van atorgar les subvencions
del PUOSC, que financen amb un 60% el cost d’aquesta obra, i per tant, no hi
havia previst l’assignació econòmica necessària. Ara ja es té l’assignació
pressupostària per tirar-la endavant, que no vol dir que es disposi de la
necessària liquiditat, i el corresponent projecte executiu aprovat, i es podrà
començar aquest 2014. Associada amb aquesta intervenció, hi ha l’actuació
de millora i d’habilitació de nous espais d’aparcament a la plaça del CAP,
d’acord amb la proposta tècnica ja elaborada.
En referència a l’obra de canalització de els aigües residuals del polígon
industrial La Cort, diu que el polígon es va recepcionar sense que comptés
amb aquest servei bàsic de depuració de les aigües urbanes. Aquest és un
tema que s’ha de resoldre, de forma ràpida, i els propietaris del polígon des
de que van adquirir les parcel·les saben que hauran de fer-se càrrec de les
corresponents contribucions especials per portar a terme aquesta
canalització.
Aquest any, per mitjà de múltiples gestions, s’ha pogut transformar i abaratir
el projecte en uns 70.000 euros. Concretament, s’ha previst un nou traçat de
la canonada i això comporta aquest estalvi, a part de les expropiacions.
L’estalvi encara hauria pogut ser més alt, però s’hi ha afegit una part de la
canonada que no estava contemplada, ja que se n’aprofitava una altra, i que
s’haurà de fer nova en tant que es va fer una inspecció i se’n va detectar el mal
estat, i que va des de la benzinera del Vilalta fins a l’escola Joan de Palà.
El PUOSC també aportarà una part important del cost d’aquesta intervenció,
per tal que no resulti tant costosa per als propietaris dels terrenys i naus del
polígon, entre els quals hi ha el mateix ajuntament.
L’alcalde manifesta la satisfacció de l’equip de govern pel fet que el 2014, a
diferència del 2013, s’hagin pogut incloure inversions en el pressupost,
quelcom que és senyal que comença una mica la recuperació de la vila.
El que no s’ha consignat ha estat una obra molt important, que és la del camp
de futbol i zona esportiva. El dia 16 de desembre es va fer la presentació del
projecte Cardona Integral, un projecte de poble que s’espera que tingui els
seus resultats en un termini de 3, 5 i 10 anys i que suposi una transformació
important de Cardona. El compromís d’aquest govern és treballar i fer
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possible que les obres del camp de futbol, en el marc del Projecte Cardona
Integral, comencin aquest 2014. En aquest sentit, hi ha el compromís de
presentar les rutes saludables i els esdeveniments que s’estan treballant amb
la Fundació SHE. El Projecte Cardona Integral ha generat algunes diferències
inicials entre els grups municipals a nivell de temporització i d’informació,
però ara el que toca és treballar tots junts per materialitzar el projecte. El
compromís és materialitzar les obres aquest 2014 intentant que això sigui
una realitat el més aviat possible. Ara cal impulsar el projecte executiu del
camp de futbol i també el projecte executiu de les rutes.
També explica que aquests dies han estat parlant amb el grup municipal del
PSC i que la obra que portaven al programa electoral de manteniment de la
zona esportiva actual i de la seva remodelació es vol fer quan abans millor, de
manera que si un cop finalitzada la temporada 2013-2014 no hi ha una
definició clara de terminis del projecte Cardona Integral o no es poden
desenvolupar les obres a curt termini, l’equip de govern adopta el compromís
de buscar una alternativa per dotar el camp de futbol de gespa, de manera
provisional. Això ho diu tot i que aquest govern té el ple convenciment i el
compromís de que això començarà i que es farà en el marc del projecte
Cardona Integral. Per això s’adopta el compromís de que si això no és així es
buscarà una altra alternativa i que es començarà la intervenció el darrer
quadrimestre de 2014.
El projecte Cardona Integral és un projecte de poble, no de govern sinó
transversal, perquè abasta molt més de l’any i mig que queda de legislatura.
Per tant, malgrat les dificultats i la falta d’entesa del moment, cal ser
conscients que caldrà que tothom estigui unit, no només a nivell polític sinó
també a nivell de ciutadania, per tal que el projecte sigui una realitat.
A nivell d’inversions l’alcalde també destaca alguns temes:
1. El 2011 es va preveure una actuació d’impermeabilització de la plaça
del Portalet, perquè hi ha un problema molt gran de filtracions i a
nivell estructural. Es va redactar un projecte per a l’actuació, però puja
molts diners, en concret més de 250.000 euros, quelcom que no pot
assumir aquest ajuntament. I per això s’estan buscant altres opcions.
Ja es disposa d’informes tècnics que avalen alguna altra alternativa i la
intenció d’aquest govern és poder portar a terme la impermeabilització
de la plaça i quan sigui possible el canvi de la barana com a obra
d’urgència.
2. La darrera legislatura es va començar la obra relativa als allotjaments
col·lectius protegits al carrer Escasany. Ara estem en condicions de
licitar, properament, la tercera fase del projecte, perquè s’ha obtingut
el finançament de la Diputació de Barcelona. Ens faltaran diners,
perquè hi ha desajustos en l’obra de la segona fase, però igualment
estem en condicions de poder acabar aquesta inversió per tal que la
gent gran de Cardona en pugui gaudir.
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3. Pel que fa a les obres de canalització de les aigües residuals del
polígon, la subvenció que ens ha atorgat la Generalitat és per a l’any
2017 i no 2014. Per tant, caldrà negociar amb la Direcció General
d’Administració Local perquè la Generalitat, com tots sabem, està en
una situació molt complicada.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dient que
des del seu grup la intenció és no ser reiteratiu, però que segueixen veient que
els pressupostos que presenta l’equip de govern són continuistes amb la línia
marcada en els darrers anys. És a dir, els segueixen veient conservadors,
tristos i poc il·lusionadors.
Veuen que el pressupost que se’ls presenta és el de l’any passat afegint-hi les
inversions, i que si no es tenen en compte les inversions surt més o menys la
mateixa xifra que l’any anterior. Ens movem en els mateixos paràmetres i,
per tant, reitera el que van dir l’any passat: que els pressupostos, a part de ser
un full d’excel on hi ha reflectits uns números, han de marcar una línia, un
full de ruta a seguir, i consideren que aquests pressupostos estan lluny de
definir i planificar una sortida a la situació actual que té el municipi. Cal que
l’equip de govern es defineixi més.
Generalment troben a faltar línies mestres o clares iniciatives, sobretot en el
tema de la reactivació de l’ocupació, d’impulsar la formació , de facilitar
l’accés a l’habitatge per als joves, etc. És a dir, totes aquelles línies que creuen
que cal deixar entreveure en el pressupost i que no acaben de veure. Són
coses que preocupen al seu grup i que troben a faltar. També són conscients
que el problema que té Cardona ve molt determinat pel número d’habitants.
Els ingressos són molt ajustats i són conscients que la despesa de personal, la
despesa de serveis i el deute públic que l’ajuntament va acumulant cada any
es mengen un 80 o 85% del pressupost. Poder entrar a jugar amb la resta que
ens queda és molt limitat.
El seu grup també veuria complicat presentar una altra alternativa de
pressupost a la quina planteja l’equip de govern, però així i tot considera que
haurien de ser més ambiciosos, valents i encarar aquestes línies que han
apuntat.
Una altra cosa que el regidor socialista apunta que veuen des del seu grup i de
la qual es congratulen és que es segueixin mantenint els serveis, els llocs de
treball del personal de l’ajuntament i que l’increment d’ajudes socials hagi
estat considerable. A part d’aquests aspectes que valoren positivament hi ha
el compromís que ha adoptat l’equip de govern amb el seu grup municipal de
que les obres del camp de futbol comencin el 2014, sigui via Cardona Integral
o d’altres alternatives per disposar de gespa. Per això, tot i les reticències que
han apuntat, atenent al manteniment de la plantilla, els serveis, l’augment de
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la partida de serveis socials i el compromís en matèria de la inversió en el
camp de futbol, s’arribarà a l’abstenció.
L’alcalde agraeix la intervenció al Sr. Casas i diu que són uns pressupostos
que segurament, en un altre moment econòmic, plantejarien diferent. Però
són els primers pressupostos que agafen una direcció molt més clara cap al
creixement econòmic i les línies que consideren prioritàries, com són
l’ocupació, l’empresa, el turisme, la cultura, el manteniment de la va pública i
les noves inversions en la via pública. Pel que fa a la promoció econòmica,
aquest pressupost contempla un augment del 25% d’aquesta partida en dues
línies clares que tenen a veure amb l’ocupació i de les quals l’equip de govern
se sent molt satisfet. Quan parlem d’ocupació aquest ajuntament està
incentivant l’emprenedoria i durant e 2013 s’ha ajudat a implementar nou
noves activitats econòmiques amb la corresponent subvenció. Moltes d’elles
s’han implantat en locals buits del nucli antic, un tema en el qual es vol
continuar treballant. Es va fer un inventari de locals comercials desocupats i
en van sortir 103 entre Cardona i La Coromina. Ara, l’ajuntament, gràcies a
un pla d’ocupació, ha aconseguit incorporar dues noves persones que, entre
altres coses, podran desenvolupar una política més activa en aquests locals.
L’Oficina d’atenció a l’emprenedor, que es va crear l’any passat, ha atès més
de quinze sol·licituds per crear nous negocis i que s’han implementat, rebent
una subvenció de 1.200 o 1.800 euros. Per l’any que ve s’incrementa en un
25% aquesta partida d’ajuts.
A part d’això l’ajuntament a través de subvencions a les quals s’ha acollit i que
hem treballat per aconseguir, podrà contractar més de 10 persones en el marc
de diversos plans d’ocupació, i això és feina directa: via les subvencions que
es canalitzen a través del Consell Comarcal, es contractaran dos peons i un
tècnic; via PIRMI una persona per realitzar tasques en matèria de jardineria;
via programa Treball als Barris, una tècnica i dos peons, via Joves i Ocupació,
que és un programa innovador, s’han demanat 17 sol·licituds per tal de poder
oferir formació a joves de menys de 26 anys que posteriorment faran
pràctiques remunerades en empreses de Cardona. Per tant això són llocs de
treball.
La Diputació de Barcelona també ens acaba de confirmar que atorga uns
37.000 euros a l’ajuntament per contractar persones. Per tant, l’ajuntament
directament i com no havia passat en els darrers anys, es planteja contractar
un bon nombre de persones en el marc de plans d’ocupació.
D’altra banda, la tècnica de promoció econòmica deixa la seva feina, per
motius personals, de manera que caldrà convocar una nova plaça. Per tant,
podem crear un altre lloc de treball directe.
També s’està treballant per veure com fer més eficient la borsa de treball,
col·laborant els municipis de Cardona i Solsona per crear una estructura més
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sòlida entre els dos territoris, molt similars, a nivell de promoció econòmica, i
poder compartir recursos i ser molt més eficients.
A nivell de cultura amb el programa 2014 s’està fent una molt bona feina.
Tots plegats hem aconseguit que Cardona es situï en el mapa i pensem que és
un aspecte molt important, com també ho és la important inversió que es
realitzarà al Castell de Cardona per part de la Generalitat, de més d’un milió
d’euros.
A nivell de turisme, es compta amb la Fundació Cardona Històrica, que
gestiona un pressupost de 600.000 euros, i a part aquest 2014 es vol
potenciar el tema de la comercialització, doblant la partida destinada a
aquesta finalitat.
També considera que Cardona té un problema a nivell d’habitatge, que
encara no es té ben solucionat. L’ajuntament hi està treballant, conjuntament
amb l’AEC i altres entitats del municipi. Caldrà fer una pluja d’idees a veure
com es pot fer, perquè tenim un sòl, el de les colònies, pel qual l’ajuntament
ha d’apostar per fer-hi algun tipus d’actuació de promoció de l’habitatge, per
tal de poder oferir habitatge de qualitat a la ciutadania i especialment als
joves.
I en el tema del creixement econòmic i social, el que s’està fent és activar el
pla estratègic de Cardona, que es vol fer molt ben fet, participatiu i
consensuat entre tots, perquè es pugui combatre el decreixement demogràfic.
Per tant, s’estan impulsant actuacions molt interessant, en la direcció
correcta.
El Sr. Casas diu que quan ha fet referència al tema de l’ocupació, i tot i tenint
en compte que el que explica l’alcalde són bones notícies, cal tenir present
que un pla d’ocupació suposa una feina temporal de sis mesos, i la idea és
portar empreses que generin llocs de treball estable i de qualitat, que puguin
atreure nous residents. Ja saben que és molt complicat i que cal treballar-ho
molt, però consideren que cal esmerçar-hi tots els esforços.
L’alcalde contesta que està d’acord en el que diu, i que pensa que en l’àmbit
del turisme es poden generar encara més llocs de treball que els existents, així
com en l’àmbit de la cultura i de la salut.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
exposa que el seu grup considera que el pressupost reflecteix el pla d’actuació
de l’equip de govern durant un any, i és on es veuen les intencions plasmades
sobre el paper. Des de CiU, fa dos any quan l’equip de govern va presentar el
primer pressupost, esperaven una altra cosa, en tant que no es van veure
reflectides les expectatives que tenien, i hi van votar en contra, perquè
pensaven que hi havia d’haver una altra línia i que s’havia deixat escapar
alguna oportunitat.
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En el pressupost 2013, després de cinc o sis mesos de manifestar en el Ple
ordinari la preocupació del seu grup pel fet que els semblava que en l’evolució
de la vila no s’acabava d’arrencar res, i que s’estava parlant de grans projectes
sense que aquests es materialitzessin, com que es va crear una nova partida
relativa al suport a l’emprenedoria, els va semblar que calia posar-se d’acord i
anar tots plegats. Nou mesos després seguien igual de preocupats o més i van
pensar que s’havia d’acabar d’estendre la mà i es va fer una proposta de
govern d’unitat, que des de l’equip de govern els va semblar que no era
adequada, i segueixen igual de preocupats.
L’alcalde té una bon oratòria, té bons projectes i bones paraules, però a l’hora
de mirar la proposta de pressupost per al 2014 ells es fixen en els fets.
És el darrer pressupost que s’executarà dins del mandat íntegrament, perquè
el proper pressupost també el presentarà l’actual govern, però no se sap si
l’acabaran d’executar les mateixes persones. I el grup de CiU en aquest
pressupost, no hi veuen reflectida l’evolució, els grans projectes de poble,
perquè l’alcalde ha dit molts coses que en el pressupost no hi són
contemplades.
L’Alcalde respon que, efectivament, el pressupost és una previsió d’ingressos i
despeses, i també marca les línies polítiques, i considera que aquestes línies
s’han deixat ben clares. El projecte Cardona Integral no es pot incloure en el
pressupost perquè té una envergadura molt més important i i un pressupost
que tampoc es recull perquè no prové d’aquesta administració local. Però és
un macroprojecte per Cardona, de creixement i desenvolupament social.
Per tant, la proposta estratègica està molt clara. A part, les partides que
apuntaven de promoció econòmica surten molt reforçades i, per tant, es
marca clarament la línia de l’equip de govern. És el pressupost que es pot fer,
amb els diners de que es disposa.
La Generalitat, només per la Llei de Barris, déu a l’Ajuntament un milió
d’euros, i és complicat aprovar un pressupost de quatre milions d’euros quan
una administració te’n déu un. També hi ha un altre aspecte important a
destacar que són els més d’1.700.000 euros que es van haver de demanar per
pagar proveïdors i que l’Ajuntament ha de tornar, aquest any amortització
inclosa, i que dificulta moltíssim l’acció de govern. A ell li sap greu que el
grup de CiU no hagi aportat més a aquest pressupost. Entén que no ho han
fet tot i que haurien pogut fer propostes constructives per avançar i plantejar
alternatives per negociar. Malgrat això té el convenciment que la proposta
que es presenta és acurada i molt realista, i que de tant realista com és es
podrà desenvolupar amb escreix.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6), 5 en contra del Grup Municipal de CIU (5) i 2
abstencions del Grup Municipal del PSC (2).

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2014.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de personal
estableixen que correspon a cada corporació aprovar anualment, a través del
pressupost, la corresponent plantilla de personal, que haurà de comprendre
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
D’altra banda en els articles 25, 26, 27, 28.1, i 54.1 a) del Decret 214/1990, de
30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals es determina que les Corporacions Locals aprovaran
anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la
qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories dels llocs de treball en que s'integrin els funcionaris, el personal
laboral i l'eventual, agrupats indicant la denominació d'aquesta, el nombre de
llocs de treball que es constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el
grup a que pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any
2014, que es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma
part del mateix comprenent en el seu detall els apartats següents:
a) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i
subescales.
b) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
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Segon.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies
següents al de la seva aprovació.
Tercer.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

PLANTILLA DE PERSONAL
A) LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Número Denominació
Places
1
Secretari-Interventor

Grup
A2

CD Dedicació
22

Complerta

Vinculació Adscripció
a la plaça
Vacant
Secretaria

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

Grup

CD Dedicació

A1

30

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

A1

24

Complerta

Propietat

Serveis Gen
Inversions

Adscripció

Serveis
Generals

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

Grup

CD Dedicació

C1

19

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Serveis
Generals
Intervenció
Serv. Finan.
Hisenda
Territori
Secretaria

15

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Llicències MA

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Tresoreria

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

14

Complerta

Propietat

Atenció al
públic
Jutjat de Pau

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

Grup

CD Dedicació

A1

20

Complerta
Parcial
15 h
Parcial
10 h

1

Tècnic Arquitecte

A1

22

1

Tècnic Arqueòleg

A1

20

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

Propietat

Urbanisme

Propietat

Art i Història

Vinculació
a la plaça
Vacant

Adscripció

Arxiu

3.1.2.- CLASSE TÈCNICS MITJOS
Número Denominació
Places
1
Aparellador

Grup
A2

CD Dedicació
21

Complerta

Urbanisme

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

Grup

CD Dedicació

C1

19

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció
Policia Local

1

Caporal

C2

15

Complerta

Propietat

Policia Local

1

Caporal

C2

15

Complerta

Vacant

Policia Local

6

Policia Local

C2

14

Complerta

Propietat

Policia Local

2

Policia Local

C2

14

Complerta

Vacant

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

Nivell equip
Grup

Nivell Dedicació
equip
CD
11
Complerta

1

Auxiliar Administratiu

C2

1

Auxiliar Administratiu

C2

11

1

C2

1

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

3

Tipus
Contracte
Indefinit
Indefinit

14

Parcial
15 h
Complerta

C2

12

Complerta

Indefinit

C2

12

Indefinit

C2

12

Parcial
7h 13'
Complerta

E

10

Complerta

Indefinit

Peó Serveis Varis Brigada

E

10

Complerta

Indefinit

1

Assistent Social

A2

16

Indefinit

1

Assistent Social

A2

16

1

Educadora Social

A2

16

2

Treballadora Familiar

C2

12

Parcial
20 h
Parcial
20 h
Parcial
20 h
Complerta

2

Auxiliar de la Llar

C2

12

1

C2

12

1

Auxiliar Administratiu
Serveis Socials
Enginyer

A1

22

1

Aparellador

A2

21

1

Professor Escola d’Adults

A2

16

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

1

Auxiliar Biblioteca

C2

13

Complerta

Indefinit

1

Conserge
Serveis Generals
Conserge
Pavelló
Conserge
Catòlics
Conserge
Escola Joan de Palà
Conserge
Escola Mare de Déu del
Patrocini

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

C2

11

Complerta

Indefinit

4
1
1

1
1
1
1

Indefinit

Indefinit

Temporal
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
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Número Denominació
Places
1
1
1
1
1

Nivell equip
Grup

Tècnic Promoció
Econòmica
Tècnic Comunicació i
Participació
Tècnic Habitatge

A2

Monitor Activitats de
Lleure
Personal Serveis Piscina
Coberta
Socorrista-Monitor cursos
natació

Nivell Dedicació
equip
C.D.
18
Complerta

Tipus
Contracte
Indefinit

A2

18

Complerta

Indefinit

A2

18

Complerta

Indefinit

C2

12

Indefinit

*

*

Parcial
20 h
Complerta

Indefinit

Intervencions:
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 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i
del Grup Municipal del PSC (2).

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de
retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 283.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya estableixen que les corporacions locals formaran la relació de tots
els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes previstos en
la legislació bàsica sobre funció pública.
Atès el que disposa l’article 20.dos de la Llei 22/2013 de 23 de desembre de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, relatiu a l’increment de les
despeses de personal al servei del sector públic, i en relació amb els articles
160 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’estructura de
retribucions del personal funcionari.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari d’aquest
Ajuntament no tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2013, en compliment de l’article 20.dos de la Llei 22/2013 de 23
de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. En
conseqüència la seva quantia queda fixada, segons l’article 20.cinc de la Llei
22/2013 de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2014.
Segon.- La percepció del complement de destinació pel personal funcionari
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es
fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de
destinació serà l’establerta a l’article 24 punt 1, apartat C) de la Llei 22/2013
de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.
Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari
d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.
Quart.- Les retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament, no
tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de desembre de
2013, en compliment dels articles 20.cuatre i 25, punts 1 i 2 de la Llei
22/2013 de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2014. En conseqüència, aprovar el quadre de retribucions del Personal
Laboral que s'adjunta.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dient que
vol aprofitar per fer un incís, i és que des del seu grup saben que en aquest
pressupost els treballadors han patit retallades en els seus drets. Des del seu
grup municipal creuen que l’ajuntament ha actuat en la línia que els venia
marcada, però pensen que no s’han de tancar en banda i que cal seguir
negociant amb el comitè per veure si s’arriba a una proposta consensuada.
L’alcalde pregunta si es regidor es refereix a la negociació que s’ha dut a
terme per les incapacitats temporals i el Sr. Casas contesta afirmativament.
L’alcalde respon que per motius pressupostaris s’ha arribat a aquesta
proposta. Per l’equip de govern era fonamental no tocar sous ni llocs de
treball en els moments actuals i a partir d’aquí es va proposar treure allò que
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era més prescindible, que és el tema de l’assistència sanitària amb una mútua
privada dels treballadors, el fons social i modificar el tema de les prestacions
econòmiques per IT. Aquest darrer aspecte va en la línia de desafavorir
l’absentisme i combatre les baixes de llarga durada, de manera que es
penalitzen les més llargues. Així i tot, per accident de treball, hospitalització,
embaràs o intervenció quirúrgica es cobreix el 100%. I en malaltia comuna el
Reial Decret 20/2012 marca uns límits. Del primer al quart dia es
complementa fins al màxim permès, i no es preveu complementar en la resta
de supòsits de malaltia comuna. De totes maneres, no descarta continuar
negociant, però l’establert entrarà en aplicació aquest any.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6) i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i
del Grup Municipal del PSC (2).

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.4.1.- REGIDORIA DE PROTECCIÓ CIVIL.4.1.1.- Dictamen de la Regidora delegada de Protecció Civil relatiu
a l’aprovació inicial de l’actualització 2014 del Pla de Protecció
Civil del municipi de Cardona, d’acord amb el procediment
establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels
plans de protecció civil municipals.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 27 de juliol de 2011, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va
homologar el Pla d'Actuació per Nevades i en data 20 d'octubre de 2011, el
Pla d'Actuació per Incendis Forestals, per Inundacions i amb consideracions,
el Pla d'Actuació per a Sismes inclosos dins el Pla de Protecció Civil del
municipi de Cardona.
En el Programa d’implantació i manteniment dels plans es preveu que
aquests s’han d’actualitzar anualment, posant al dia el nom dels càrrecs que
figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que tenen
assignades i els titulars de les funcions o bé amb la reestructuració en el
repartiment de les responsabilitats.
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Ates el que disposa el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de
protecció civil municipals.
Vista l’actualització per l'any 2014 del Pla de Protecció Civil del municipi de
Cardona, redactat pel Tècnic municipal de Protecció Civil, en Pere Guitart i
Perera, que conté els següents documents:
-

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

Atès que l’article 66.3.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
disposa que el municipi té competències pròpies en matèria de protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis.
Atès el que disposa l’article 52.2.r) de l'esmentat Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
La regidora delegada de Protecció Civil, previ informe favorable de la
Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’actualització 2014 del Pla de Protecció
Civil del municipi de Cardona, d’acord amb el procediment establert a la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals, que conté els següents
documents:
-

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

Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies,
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a
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l’efecte de presentació de suggeriments i al·legacions. En el cas de que no se’n
presentin s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Trametre l’actualització 2014 del Pla de Protecció Civil del
municipi de Cardona, un cop aprovat definitivament, a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil per tal que
expliqui el dictamen.
La Sra. Maite Barrera exposa que, com saben, el Pla d’Actuació Municipal
conté una sèries de protocols a seguir en cas d’emergències, tant en cas
d’incendis forestals, com nevades, inundacions o sismes. Són documents vius,
ja que contenen les persones i responsabilitats en cada cas. Cada any se’n
promou l’actualització, perquè hi ha càrrecs que varien i són ocupats per
persones diferents i hi ha gent que decideix deixar el càrrec. Enguany hi ha
alguns canvis de nom de voluntaris de protecció civil, als quals la regidora
aprofita per agrair molt i públicament el seu treball i esforç al llarg de l’any,
així com la seva implicació el passat mes de desembre en la recerca d’un dels
nostres ciutadans desapareguts. A part d’això també es contempla la ubicació
del nou dipòsit contra incendis que es va realitzar aquest 2013 i que no
constava als PAM.
L’alcalde diu que tal i com ha fet pal·lés la regidora, també vol remarcar el
reconeixement de tot el govern a la tasca dels voluntaris de protecció civil,
que treballen de manera altruista a tot el municipi.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista demana si és
normal que hi hagin hagut tants canvis i qui determina o aprova aquests
canvis.
La Sra. Barrera contesta que els canvis que hi ha hagut han estat en la línia
d’altres anys, perquè en cada PAM hi consten les mateixes persones en
diferents càrrecs, i que s’ha produït i recollit la baixa d’alguns dels voluntaris
de protecció civil, bé perquè volen canviar la seva implicació, o perquè
decideixen ocupar un càrrec diferent. Aquest any són unes sis persones que
canvien de responsabilitat. La decisió de com es fa és consensuada amb els
voluntaris en el si de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona,
es va proposar a la regidoria i s’ha acceptat perquè va semblar bé.
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El Sr. Casas diu que també s’adhereixen a la felicitació a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Cardona i a tots els voluntaris que en formen
part.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
manifesta que també es suma a l’agraïment a tots els voluntaris, així com als
ciutadans que col·laboren, i remarca el mèrit de totes aquelles persones que
hi són sempre, tot i no tenir remuneració. I esperen que d’aquí en endavant hi
hagin nous voluntaris que continuïn aquesta tasca.
La regidora delegada de Protecció Civil diu que, efectivament, hi ha noves
incorporacions. L’any passat es van afegir 4 o 5 nous voluntaris, però per tal
que es puguin incorporar formalment a l’Associació i puguin actuar cal
esperar a que facin el curs d’homologació.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents que formen la Corporació.

5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.5.1.- Moció dels grups municipals d’ERC i CIU relativa a la
declaració institucional davant l’anunci de la convocatòria d’una
consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un
estat independent.
La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC i CIU RELATIVA A LA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT L’ANUNCI DE LA
CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA PER TAL DE DECIDIR SI LA
NACIÓ CATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTAT INDEPENDENT
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un Estat independent.
Els Grups Municipals d’ERC I CIU, proposen al Ple de la Corporació, que
previ informe de la Comissió Informativa, adopti els següents
ACORDS:
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Primer.- Manifestar la seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les
forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta
on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliura i democràtica, el seu futur
col·lectiu.
Segon.- Manifestar el seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de
Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta
consulta sigui una realitat.
Tercer.- Manifestar la seva crida a la ciutadania a que participi de manera
activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.”
Intervencions:
L’alcalde defensa la moció, dient que aquesta moció és la que s’està aprovant
en diferents Ajuntaments desprès de que es fixés oficialment la data de la
consulta, que es vol realitzar el 9 de novembre. Per tant el que fa
l’Ajuntament és proposar una moció que en cap parla d’independència, sinó
que tan sols dóna suport a la consulta, per tal de que els ciutadans votin i
expressin la seva opinió.
Pensa que aquesta és la millor manera de desencallar un tema en que fa
molts anys que el país està batallant. Així es podrà veure quina majoria està a
favor de la independència i, en cas contrari, caldrà que es proposi alguna altra
alternativa.
Per tant, la millor alternativa és votar i com que votar és democràcia, el que
pot fer un òrgan democràtic com el Ple és donar –hi suport. A més, des del
seu equip se senten molt orgullosos del Parlament de Catalunya, el Govern de
la Generalitat i el seu President i els Grups que han donat suport a la consulta
per poder aconseguir aquesta majoria de dos terços i fixar la data i la
pregunta.
És una satisfacció i arriba en un any molt interessant per Cardona, amb
projectes molt importants com el Cardona Integral o Cardona 201. I pel país
també serà una de les votacions més transcendents, per la qual cosa es pot
pensar que viurem el millor any de la historia del país, que cal que tots en
siguem conscients i que des del seu grup es vol manifestar públicament la
satisfacció per l’acord a que s’ha arribat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista dient que el
seu grup solament vol puntualitzar dues coses. Una és que el seu partit és un
grup plural i lliure, de manera que demanen una votació individual de la
moció si es possible. La segona, que el seu grup també està a favor del dret a
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decidir, però un dret que sigui legal i dintre d’un marc que tingui una
validesa.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió diu
que prenent de referència les últimes paraules del regidor socialista, esperen
que la consulta sigui legal i que el Govern espanyol deixi de tenir por
d’escoltar la veu dels catalans, de manera que es pugui fer la consulta aquest
any 2014.
L’alcalde diu que amb aquest desig i a petició dels regidors la votació es farà
individualment, a mà alçada.
Votació:
La Presidència sotmet la moció a votació, que s’aprova per 12 vots a favor del
Sr. Estruch, Sr. Tristany, Sra. Xixons, Sra. Molner, Sr. Ballesteros, Sra.
Barrera, Sra. Farràs, Sr. Serra, Sra. Obradors, Sr. Villegas, Sra. Ruiz i Sr.
Rivera; i una abstenció del Sr. Casas.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

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:
1. El Sr. Casas diu que la primera qüestió, que no recorda si ja va
esmentar en un altre Ple, però que sí que havia comentat al Sr. alcalde
és en relació a la problemàtica que hi ha al Parc de Bombers de
Cardona. Pel que té entès no és que el Parc de Bombers no tingui
personal, sinó que té tres bombers destinats però en determinats
moments a un d’aquests bombers el destinen a Calaf, un altre a
Guardiola i un altre a Moià, per la qual cosa Cardona es queda sense
servei. Ho considera molt greu i per això demana a l’alcalde en quina
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línia s’està movent l’equip de govern per tal d’intentar solventar
aquesta problemàtica, ja que al Parc de Bombers de Cardona hi ha
d’haver una dotació en condicions.
L’alcalde contesta que és una preocupació important de l’equip de
govern i la veritat és que el que exposa el regidor ja ha succeït en tres
ocasions. La primera vegada que va passar no van avisar i per això es
va parlar amb el Cap dels bombers a nivell tècnic i amb el Director
General dels Serveis Territorials del Departament d’Interior i es va
manifestar la queixa de l’ajuntament i que no s’avisés. Es van justificar
dient que era un tema de manca de personal i que estaven en una
negociació col·lectiva motivada pel canvi de condicions laborals del
personal, que va provocar que no hi hagués un acord i que hi
haguessin serveis mínims.
A partir d’aquesta queixa, cada cop que ha passat la mateixa
circumstància, el director general dels Serveis Territorials ha informat
a l’Ajuntament i cada vegada que ho ha fet aquesta administració ha
expressat el seu desacord i que cal prendre les mesures necessàries per
tal que no torni a passar.
Cal dir que es té pendent una reunió amb els representants sindicals
per tal que exposin la seva posició davant la problemàtica dels
Bombers i que també hi ha una reunió prevista amb el Director
General dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, per
intentar aclarir l’última conversa mantinguda i que no es vagi donant
aquesta situació de desprotecció.
Tot i així, cal dir que sempre s’ha garantit el servei de Solsona o
Manresa, situació que no és satisfactòria per a l’Ajuntament.
I el que ha comentat el regidor de les tres persones destinades a altres
parcs sí que és veritat i que per al bon funcionament del parc hi ha
d’haver tres persones. Per motius d’eficiència es va decidir que aquesta
gent reforcés altres llocs i no es destinessin a Cardona, quelcom pel
qual aquest ajuntament va expressar el seu rebuig.
El Sr. Casas demana si això que està explicant dels representants
sindicals vol dir que es negocia a nivell de cada centre.
L’alcalde contesta que no, que s’està negociant a nivell general però
que els representants sindicals de la comarca cada vegada que es dóna
una situació d’aquesta, com a deferència, informen a l’ajuntament de
com està el tema. Per això l’alcalde té previst reunir-se amb ells per tal
que li expliquin el seu punt de vista. Primer saber el punt de vista en
relació a tema de la Generalitat i després, el dels representants dels
treballadors.
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La Sra. Maite Barrera, regidora delegada de Protecció Civil, comenta
que l’ajuntament no està gent d’acord amb aquesta situació però que hi
ha d’altres alternatives. Perquè si hi ha retallades de personal i no
volen suplir-ho amb hores extres, un parc de bombers pot estar obert
només amb dos bombers. Creu que el tema va per aquesta línia i que si
és fes així, per exemple, si hi hagués un incident aquests dos bombers
podrien acudir al lloc amb el camió i mentrestant, demanar reforç, ja
que d’aquesta manera es guanya temps encara que després arribin de
Solsona o Manresa. Això és similar amb el que passar amb els serveis
sanitaris. Cal dir que Cardona a més a més, està al límit de comarca i
moltes vegades ens desplacen dotacions a altres comarques o fins i tot
a vegades a l’estiu ens hem quedat una mica desemparats. En
definitiva, s’ha d’arribar a un acord i buscar solucions.
El Sr. Casas diu que el més important és que no es tanqui el Parc de
Bombers de Cardona, per això des del seu grup donen tot el suport a
l’equip de govern per trobar solucions.
2. El Sr. Casas diu que la segona qüestió és en relació amb el projecte
Cardona Integral. Demana si està previst que comporti ocupació i si
aquesta pot ser gent de Cardona o es necessita gent especialitzada.
L’alcalde contesta que des del seu punt de vista un dels punts més
rellevants del projecte és el seu impacte socioeconòmic per Cardona.
Aquest és el motiu de fer un macro projecte no només de millora del
camp de futbol , sinó d’assentar les bases de recuperació econòmica i
social. El projecte s’articula en tres línies: els esdeveniments
relacionats amb la salut que s’organitzaran a Cardona i que han de
generar impacte econòmic per la població; els programes de salut que
es portaran a terme i la configuració d’un model urbà sostenible i
saludable. En aquests moments no hi ha estudis elaborat en aquests
sentit que quantifiquin l’impacte econòmic del projecte, però creu sens
dubte es generarà un impacte molt positiu en aquest sentit, a curt, mig
i llarg termini.
El Sr. Casas manifesta que espera que això sigui així i que quan més
persones de Cardona se’n puguin beneficiari millor.
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 abans de començar el seu torn de preguntes, en
relació al tema del Parc de Bombers vol dir que creu que la regidora té raó
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quan manifesta que es podria arribar a un pacte, però que per
l’experiència que té en altres temes, cal fer una proposta de màxims ja
que de retallades ja se’n faran. Per la seva part, diu que intentaria que
mantinguessin tot el que hi ha, perquè no sobra, i que d’entrada la
proposta del Consistori hauria de ser reclamar el que teníem fins ara, i
després ja s’arribarà on es pugui.
2) El seu grup ha rebut el correu electrònic de la tècnica de promoció
econòmica dient que deixa l’Ajuntament i, per això, vol deixar constància
de l’agraïment a la Roser de Puig per la feina que ha realitzat en aquests
cinc anys a l’Ajuntament. Considera que no només ha complert la seva
feina correctament, sinó que ha dedicat més hores i esforços fora d’horaris
i això, també és d’agrair. Un cop dit això des del seu grup voldrien saber
els terminis de contractació d’aquesta plaça, i si ja hi ha unes bases o quan
es pensa convocar.
L’alcalde expressa que des de l’equip de govern també volen agrair a la
Roser de Puig tota la feina feta en els anys que han compartit, com ja li
van exposar. Vol remarcar que la seva tasca ha estat molt important, i que
ha aportat molt a Cardona. Tot i això entén que marxi i també vol
aprofitar per agrair la feina feta per tots els treballadors de l’Ajuntament,
perquè a vegades és molt fàcil jutjar des de fora la feina que fan.
En aquest sentit vol remarcar el paper dels treballadors públics, que
vetllen per l’interès públic i que moltes vegades fan molt més del que els
toca realitzar. A tot arreu hi ha gent de tot tipus, però creu que
l’ajuntament pot estar molt content del seu personal i per això vol reiterar
que l’equip de govern s’alegra molt de no haver de retallar en efectius i
salari d’aquests treballadors.
Pel que fa a la plaça de tècnica de promoció econòmica s’ha tingut la sort
de que via plans d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya han
concedit dues contractes a l’ajuntament, per la qual cosa dues persones
podran treballar sis mesos a l’ajuntament. Hi havia uns barems que
s’havien de complir per la seva contractació, uns perfils determinats i, tot i
que només s’hi podran dedicar durant els esmentats sis mesos, podran
realitzar tasques específicament de Promoció Econòmica i Turisme, i
donant suport a Comunicació. Això dóna un marge per poder pensar quin
perfil volem per aquesta plaça en aquesta nova etapa de Promoció
Econòmica. La intenció és treure la plaça durant el primer trimestre de
l’any però no està decidit.
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.

