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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
MUNICIPAL EN DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2012

PEL

PLE

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 8
de novembre de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària,
sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
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 20 de setembre de 2012 i Ple extraordinari de 29 d’octubre de
2012.
Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari del dia 20 de setembre de
2012 i Ple extraordinari de 29 d’octubre de 2012, s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents de la Corporació.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no intervenen.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 139 al 159 i
del 162 al 173 de 2012, 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.
139 al 159 i del 162 al 173 de 2012, 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.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no intervenen.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 160, de 15 d’octubre
de 2012 relatiu a l’aprovació de l’acord en matèria de condicions de
treball dels funcionaris i del personal laboral de l’Ajuntament de
Cardona en aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol,
adoptat en data 14 d’octubre de 2012 entre els representants de
l’Ajuntament i dels treballadors de l’Ajuntament.La secretària que subscriu, llegeix el Decret de l’Alcaldia, següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 160/2012.- En data 14 de juliol de 2012
es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat. Al seu Títol I s’estableixen mesures d’aplicació en l’àmbit de les
entitats locals pel que respecta als dies de permisos i vacances del personal
(article 8 RDL) i de la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal
(article 9 RDL).
Atès que després de les oportunes reunions amb els representants dels
treballadors s’ha arribar a un acord en matèria de condicions de treball dels
funcionaris i del personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en aplicació de les
determinacions establertes al Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,
RESOLC
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Primer.- Aprovar l’acord en matèria de condicions de treball dels funcionaris
i del personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en aplicació del Reial DecretLlei 20/2012, de 13 de juliol, adoptat en data 14 d’octubre de 2012 entre els
representants de l’Ajuntament i dels treballadors de l’Ajuntament.
Segon.- Donar compte d’aquest acord en el proper Ple de la Corporació.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat d’Administració per tal que
expliqui del decret de l’alcaldia.
El tinent d’alcalde delegat d’Administració, Sr. Josep Tristany, explica que en
data 14 de juliol de 2012 es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostària i el foment de
la competitivitat. Entre les mesures previstes en l’esmentat Reial Decret n’hi ha
que són d’especial rellevància en l’àmbit de les entitats locals.
En aquest sentit, a part de les mesures a nivell retributiu que seran objecte d’un
posterior dictamen en aquest mateix Ple, destacar els canvis relatius a dies de
permisos i vacances del personal al servei de les administracions públiques i la
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal.
En conseqüència, es van realitzar les oportunes reunions amb els representants
dels treballadors de l’Ajuntament per tal d’adaptar les condicions de treball de
tot el personal de la casa a les determinacions que es fixen en aquest Reial
Decret.
D’aquestes reunions ens va sorgir l’acord de condicions de treball dels
funcionaris i del personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en aplicació del
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que es van aprovar per decret
d’alcaldia en data 15 d’octubre de 2012 i del qual es dóna compte en aquest Ple.
Concretament les mesures són les següents:
1. Per una banda, l’article 8 del Reial Decret modifica els articles 48 i 50 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i les mesures
relatives als dies addicionals pel que respecta als permisos i vacances del
personal al servei de les Administracions Públiques.
D’aquesta manera, durant l’any 2013 el personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament podrà gaudir de 3 dies de lliure disposició i unes vacances
retribuïdes de 22 dies laborables. Anteriorment es gaudia de 9 dies de lliure
disposició i unes vacances retribuïdes de 23 dies laborals, a part de dies
addicionals en funció de l’antiguitat i a partir de 15 anys de servei.
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2. D’altra banda, l’article 9 del Reial Decret regula la prestació econòmica de la
situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions
Públiques, organismes i entitats depenents i òrgans constitucionals. Aquesta
regulació no fa distincions entre el personal laboral i el funcionari i fixa els
percentatges de prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal,
establint que cada Administració Pública podrà complementar les prestacions
establertes per la Seguretat Social amb uns límits determinats en el mateix Reial
Decret.
En el cas de l’Ajuntament de Cardona s’ha arribat a l’acord de complementar les
prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal fins al que
s’estableix en el Reial Decret-Llei 20/2012.
D’aquesta manera, a partir de 15 d’octubre de 2012 i fins a 31 de desembre de
2013, les prestacions econòmiques que percebran tant el personal funcionari
com el laboral de l’Ajuntament de Cardona en situació d’incapacitat temporal
són les següents:
a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de
contingències comuns: des del primer fins al tercer dia, ambdós
inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que
es percebien el mes anterior a aquell en el que va tenir lloc la incapacitat;
des del quart dia fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que
sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui
equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques
que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat; a partir del dia vint-i-unè inclusivament, fins al cent per cent
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a
aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en
situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, un complement
de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què
va tenir lloc la incapacitat.
En els casos d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica, també es percebrà un
complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per
cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a
aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de
contingències professionals, la prestació reconeguda per la
Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada
d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc
la incapacitat.
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L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista opina que és una
retallada molt important, però que consisteix en adaptar les condicions al Reial
Decret-Llei, i el que és tranquil·litzador és que s’hagi arribat a un acord amb els
representants dels treballadors.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé dient que és
un tema molt debatut el fet que els treballadors públics, en moments de crisis,
hagin de fer un esforç addicional. Només fer l’observació que el seu grup està
convençut que tant el personal laboral com funcionari de l’ajuntament
continuarà treballant amb el mateix esforç per fer la feina tant ben feta com fins
ara i amb la mateixa dedicació.
La Corporació en ple, es dóna per assabentada.

3.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 161, de 15 d’octubre
de 2012 relatiu a l’aprovació de l’acord en matèria de jornada laboral
dels funcionaris i el personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en
aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011 de 30 de desembre i de la Llei
2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat, adoptat en data 14
d’octubre de 2012 entre els representants de l’Ajuntament i dels
treballadors de l’Ajuntament.La secretària que subscriu, llegeix el Decret de l’Alcaldia, següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 161/2012.- Atès que l’article 4 del Reial
Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic
estableix la reordenació del temps de treball dels empleats públics, establint una
jornada laboral ordinària de treball en promig setmanal no inferior a les trentaset hores i mitja.
Atès que en la Disposició Addicional 71a de la Llei 2/2012 de Pressupostos
Generals de l’Estat s’estableix que la jornada general del sector públic no pot ser
inferior a aquestes trenta set hores i mitja setmanals de treball efectiu i que això
és d’aplicació a tots els treballadors de l’administració local.
Atès que després de les oportunes reunions amb els representants dels
treballadors s’ha arribar a un acord en matèria de jornada laboral dels
funcionaris i el personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en aplicació del
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre i de la Llei 2/2012, de
Pressupostos Generals de l’Estat.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’acord en matèria de jornada laboral dels funcionaris i el
personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en aplicació del Reial Decret-Llei
20/2011 de 30 de desembre i de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de
l’Estat, adoptat en data 14 d’octubre de 2012 entre els representants de
l’Ajuntament i dels treballadors de l’Ajuntament.
Segon.- Donar compte d’aquest acord en el proper Ple de la Corporació.”
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat d’Administració per tal que
expliqui del decret de l’alcaldia.
El Sr. Tristany, Tinent d’alcalde delegat d’Administració explica que l’article 4
del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre estableix la reordenació del
temps de treball dels funcionaris de l’administració, establint-se que el còmput
anual de la jornada ha de ser de, com a mínim, 1647 hores, equivalents a 37
hores i 30 minuts setmanals de treball de promig en còmput anual.
L’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei va generar controvèrsies respecte
la seva aplicabilitat al personal funcionari al servei de l’administració local i,
sobretot, respecte al personal laboral.
Tots aquests dubtes es van aclarir amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2012, de
Pressupostos Generals de l’Estat que en la seva disposició addicional 71a
estableixen que la jornada general de treball en el sector públic no pot ser
inferior a les trenta-set hores i mitja setmanal de treball efectiu en còmput
anual.
D’altra banda, s’especifica que és d’aplicació a les entitats locals i que queda
suspesa l’eficàcia de totes les previsions en matèria de jornada i horari
contingudes en acords, pactes i convenis vigents en les entitats que
contravinguin aquesta mesura.
En conseqüència, es van realitzar les oportunes reunions amb els representants
dels treballadors de l’Ajuntament per tal d’adaptar les condicions de treball de
tot el personal de la casa a les determinacions que es fixen en aquest Reial
Decret i la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012.
D’aquestes reunions ens va sorgir l’acord en matèria de jornada laboral dels
funcionaris i el personal laboral de l’Ajuntament de Cardona en aplicació del
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Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre i de la Llei 2/2012, de
Pressupostos Generals de l’Estat, que es va aprovar per decret d’alcaldia en data
15 d’octubre de 2012 i del qual es dóna compte en aquest Ple.
Per tot això, a partir del mes de novembre de s’ha regularitzat l’horari dels
treballadors de l’Ajuntament d’acord amb aquesta nova normativa i, per tant, la
jornada laboral ordinària de tots els treballadors serà de 37 hores i 30 minuts a
la setmana, excepte els que tenen jornada prolongada com és la Policia Local.
L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals, els quals no intervenen.
La Corporació en ple, es dóna per assabentada.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit número 2/2012, 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 2013, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent,
procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i
minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos
necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no
es poden demorar fins a l’exercici del 2013.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2012, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
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

1.127.161,00 €
5.385,00 €
1.132.546,00 €

2n. Capítol IV.- Transferències corrents
42000
Fons Nacional de Cooperació Municipal

1.417.355,83 €
69.220,86 €
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45000
Fons Local de Cooperació Municipal
45080
Generalitat de Catalunya subvencions diverses
46100
Diputació de Barcelona subvencions diversos
47000
Subvenció Conveni Ercros
Total Capítol IV.- Transferències corrents
3r.- Capítol VII.- Transferències de capital
75083
Subvenció Generalitat Millora vial
Total Capítol VII.- Transferències de capital

-15.567,00 €
3.540,00 €
7.500,00 €
37.491,63 €
1.519.541,32 €
89.806,00 €
-3.286,00 €
86.520,00 €

ESTAT DE DESPESES
1r..- Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis
A02 430 22699 Altres despeses diverses promoció econòmica
A03 431 22699 Altres despeses diverses dinamització comercial
A05 432 21201 Reparació i manteniment Oficina de Turisme
A05 432 22200 Telèfon Oficina de Turisme
A05 432 22699 Altres despeses Oficina de Turisme
B02 920 22101 Consum general d'aigua
B02 920 22200 Telèfon Serveis Generals
B02 920 22603 Publicacions diaris oficials
B02 920 23020 Dietes de Personal
B02 920 23120 Locomoció de Personal
B04 132 20300 Lloguer aparells Policia Local
B04 132 20400 Lloguer vehicle Policia Local
B04 132 21400 Reparació i manteniment vehicle Policia Local
B04 132 22103 Combustible vehicle Policia Local
B04 132 22200 Telèfon Policia Local
B08 491 22200 Telèfon Ràdio Cardona
B09 324 22200 Telèfon Escola de Música
B09 324 22100 Energia Elèctrica Escola de Música
C03 169 21200 Reparació i manteniment edifici Ajuntament
C03 169 22103 Combustible vehicles i maquinària Brigada
C03 169 22104 Vestuari Brigada
C05 171 21000 Manteniment parcs i jardins
C07 165 21300 Reparació i manteniment enllumenat públic
C07 165 22100 Energia elèctrica enllumenat públic
C08 162 22710 Contracte neteja edificis municipals
C09 419 22699 Altres despeses agricultura
D01 332 21200 Reparació i manteniment Biblioteca
D01 332 22103 Combustible Biblioteca
D01 332 22200 Telèfon Biblioteca
D04 334 22609 Actes Culturals
D04 334 22699 Altres despeses diverses Promoció Cultural
D05 340 22100 Energia Elèctrica instal·lacions esportives
D05 340 22700 Desinfecció i desratització zona esportiva
D06 340 22699 Altres despeses diverses piscina
D06 340 21200 Reparació i manteniment piscina
D08 231 22699 Altres despeses diverses Assistència Social
D08 231 22200 Telèfon Assistència Social

1.685.180,09 €
7.500,00 €
1.000,00 €
50,00 €
200,00 €
-250,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €
800,00 €
-800,00 €
800,000 €
-1.920,00 €
70,00 €
500,00 €
550,00 €
800,00 €
500,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
3.200,00 €
500,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
20.906,42 €
-3.515,19 €
-2.400,00 €
1.800,00 €
600,00 €
3.540,00 €
5.385,00 €
5.000,00 €
9,07 €
-1.200,00 €
1.200,00 €
-900,00 €
900,00 €
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D13 337 22699 Altres despeses Activitats de Lleure
D13 337 22200 Telèfon instal·lacions Activitats de Lleure
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis
2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
C08 162 46701 Conveni Consell Comarcal del Bages
Total Capítol IV.- Transferències corrents
3r.- Capítol VI. - Inversions reals
E00 134 61903 Infraestructura prevenció incendis - Millora vial
Total Capítol VI.- Inversions reals

-300,00 €
300,00 €
1.781.005,39 €
144.154,00 €
8.230,00 €
152.384,00 €
1.283.763,67 €
229,19 €
1.283.992,86 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 2/2012, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es
considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no
s’haguessin presentat al·legacions.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a què
expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner, explica que atès que
l’ajuntament ha de finançar els costos necessaris per atendre aquelles
obligacions que no es poden demorar fins al següent exercici i per les quals no
existeixen crèdit en el pressupost vigent. Per això es proposa una modificació de
crèdit consistent en autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors
ingressos i minoració de partides en el pressupost municipal vigent. Qualsevol
modificació de crèdit exigeix una proposta raonada de variació i és per això que
s’ha procedit a realitzar la referida modificació de crèdit. En primer lloc, l’Estat
ens ha comunicat la quantia que pertoca a l’Ajuntament de Cardona en concepte
del Fons Nacional de Cooperació Municipal d’aquest any, que va en funció dels
ingressos que recapta l’Estat. A l’ajuntament de Cardona per a l’any 2012 s’havia
previst menys del que realment es rebrà i, per tant, cal incrementar la partida en
69.220,96 euros. Així mateix, la Generalitat ens ha comunicat el que pertoca a
aquest ajuntament del Fons Local de Cooperació Local, que en aquest cas és
inferior al que s’havia previst, de forma que cal minorar la partida en 16.167
euros. A més, com que es va signar un conveni amb ERCROS pel projecte del
Torrent de Farnés, l’ajuntament percebrà un ingrés de 37.391,62 euros.
D’altra banda, el que s’ha fet és ajustar les partides dins del mateix grup o àmbit
per poder fer front a les despeses necessàries de l’Ajuntament dins d’any vigent.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
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La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup
Municipal socialista (2).

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la no disponibilitat
de crèdit corresponent a l’import de la paga extraordinària i de les
pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes de desembre de 2012 del personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament de Cardona.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 14 de juliol de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de l’estat el Reial
Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i el foment de la competitivitat.
A l’article 2 de l’esmentat Reial Decret-Llei es preveu la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic,
incloent tant personal laboral com funcionari, a excepció d’aquells treballadors
que no percebin en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional
establert en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una nota
informativa relativa a l’aplicació per les entitats locals d’allò que es disposar a
l’article 2 de l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, així com a l’article 22 de la
Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per al present exercici.
En aquesta nota s’indica que, a fi de declarar com a no disponibles els crèdits
previstos per a l’abonament de la paga extraordinària i de les pagues addicionals
de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre,
les entitats locals hauran de dictar un acord de no disponibilitat sobre l’import
corresponent, d’acord amb l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Acordar la no disponibilitat de crèdit per import de 99.075,77 euros,
corresponent a l’import de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de
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2012 del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Cardona, en
compliment d’allò previst a l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de
juliol i segons el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.”
Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen explicant que suposa acordar la no disponibilitat
del crèdit generat per la supressió de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 als treballadors de l’ajuntament en aplicació del Reial DecretLlei 20/2012.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup del PSC intervé dient que si això fos una
proposta adoptada per part de l’equip de govern evidentment hi estarien
totalment en contra. Però com que és en compliment del referit Reial DecretLlei no queda altre remei que acatar-ho.

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

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament del
tècnic de protecció civil i substitut del tècnic de protecció civil de
Cardona.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès el Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona, integrat pels Plans
Municipals d’Actuació (PAM) per incendis forestals, nevades, sismes i
inundacions, aprovat pel Ple de la corporació.
Atesa la necessitat de substituir les persones que ocupen, amb caràcter
provisional, els càrrecs operatiu de coordinador municipal de l’emergència i de
substitut del coordinador municipal de l’emergència, que integren el Comitè
Municipal de l’Emergència.

12

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar al Sr. MANOLO ROCA SOTO, amb NIF. Núm.
77.740.194 X, coordinador municipal de l’emergència del Pla de Protecció Civil
Municipal de Cardona.
Segon.- Nomenar al Sr. MIQUEL MALAGARRIGA AUGUETS, amb NIF.
Núm. 77.745.201 A, substitut del coordinador municipal de l’emergència del Pla
de Protecció Civil Municipal de Cardona.
Tercer.- Actualitzar el Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona i, en
conseqüència, els corresponents Plans Municipals d’Actuació per incendis
forestals, nevades, sismes i inundacions de Cardona amb els anteriors
nomenaments.
Quart.- Comunicar aquests nomenaments a la resta d’integrants del Comitè
Municipal de l’Emergència.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil, Sra. Maite
Barrera que explica el dictamen.
La Regidora delegada de Protecció Civil, explica que es tracta de substituir els
actuals càrrecs, el Sr. Pere Guitart i la Sra. Roser De Puig, que són el
coordinador titular i suplent de l’emergència. El motiu d’aquesta substitució és
que ambdós tècnics actuals viuen fora de Cardona i en cas d’emergència és
difícil la seva celeritat en arribar a Cardona. Hi ha dues persones que poden
realitzar molt bé aquesta tasca i que actualment ja són voluntaris de protecció
civil i coneixen aquest àmbit i la població, el territori, les masies i les persones
que integren els PAM i el seu funcionament. L’equip de govern creu que són
dues persones molt adequades per coordinar els plans d’actuació en cas
d’emergència i els diposita tota la confiança.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Per part del grup municipal socialista, el Portaveu Sr. Casas intervé dient que
vol que vagi per endavant que el seu grup també confia plenament del
nomenament d’aquestes persones que es proposen, que creuen que estan
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plenament capacitades per desenvolupar el càrrec. El que no saben és si és
procedent el fet que no sigui un tècnic de l’ajuntament, especialment a l’hora de
demanar responsabilitats, i també el coneixement necessari davant de
l’emergència. Per exemple, en el cas d’un enderroc, sempre té més coneixements
el tècnic municipal, que és l’aparellador, que una persona externa, i per tant pot
decidir amb més criteri davant de l’emergència.
També destaca que, pel que els han informat, el Sr. Pere Guitart ha sigut a
Cardona en un quart o mitja hora en tots els incidents que malauradament ha
patit la població i que han suposat l’activació dels plans.
Per això, sense posar en dubte la validesa dels nous nomenaments no sap si
s’han tingut en conte aquestes consideracions i el seu grup ho veu una mica
perillós.
Intervé la Sra. Barrera dient que, en primer lloc, vol deixar constància que tant
el Sr. Pere Guitart com la Sra. Roser De Puig han fet sempre un treball
excepcional i quan se’ls ha avisat, la darrera vegada amb les nevades del febrer,
van sortir a la carretera perillant la seva integritat física per tal d’arribar a
Cardona. El Sr. Guitart va venir en una hora i va ser totalment efectiu.
Però tant l’equip de govern com els actuals coordinadors de l’emergència
prefereixen que aquesta tasca la desenvolupi una persona del municipi.
Pel que fa a la responsabilitat el Sr. Guitart continuarà desenvolupant els
funcions tècniques que feia i actuarà com a tècnic responsable de protecció civil
de l’Ajuntament de Cardona, de manera que tant les actualitzacions dels PAMs
com qualsevol altre estudi o treball per demanar subvencions els desenvoluparà
ell mateix. Altre cosa és qui decideix que s’ha d’entrar en una casa. De fet, seran
els bombers, ni en Pere Guitart ni el coordinador de l’emergència tenen aquesta
potestat. D’altra banda la funció del coordinador municipal de l’emergència és la
de coordinar els diferents grups que integren els plans d’actuació en
l’emergència, ja siguin d’intervenció, de sanitat, etc, perquè tothom s’avingui i es
coordini en una mateixa línia. La responsabilitat principal en cas d’incendis la té
Bombers i l’Ajuntament només pot fer el que Bombers demani: portar aigua de
boca, preparar entrepans, col·laborar en els desallotjaments, etc. En el cas de
nevades, procurar la neteja de la via pública, atendre a gent gran que estigui sola
en alguna masia, etc. Bàsicament la funció del coordinador de l’emergència és
articular el treball de tothom el que intervé en l’emergència, però no per sobre
de les responsabilitats de Bombers.
El Sr. Casas demana si amb això el que vol dir és que no els recau la presa de
decisions importants, i la Sra. Barrera contesta que les decisions importants es
prenen en el si del Consell assessor, que involucra més persones.
L’Alcalde afegeix que el responsable màxim de l’emergència és ell mateix i la
substituta la regidora delegada de Protecció Civil, per tant si passa alguna cosa
el responsable primer és l’alcalde.
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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 i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup
Municipal socialista (2).

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a
l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2013.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
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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 2013.
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 2013 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals, determinant els elements que ha de fixar
l’Ajuntament, que a continuació es relacionen:
2.1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a
6 euros.
2. Gaudiran d'una bonificació del 90 per cent en la quota de l'impost els
immobles que constitueixin l’objecte de l'activitat de les empreses
d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns
del seu immobilitzat.
3. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat
dels quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i
pertanyin a alguna de les categories següents:
a)
b)
c)
d)

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

16

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 h), i), j), k), 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 establerta a l'apartat 2.a (habitatges de protecció oficial), no
és acumulable amb la bonificació de l'article 5, apartat 2 (obres d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a
gaudir d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 5.
2.1. Quan el pagament de la quota s'hagi fraccionat, el límit dels apartats 1.a) i
1.b) es refereix a l'import de la quota líquida anual.
L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les
quotes relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats
en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d'aplicació de la bonificació de l'apartat 2 comprendrà des del
període impositiu següent a aquell que s'iniciïn les obres fins el posterior a
l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d'urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas,
pugui excedir de tres períodes impositius.

17

Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la
següent documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de
la societat.
b) Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de
l'immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la
Societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant la AEAT, a l'efecte de
l'Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici d'obres, aportant 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.
2.3. Immobles destinats a centres sanitaris públics.
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.

L’efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l’exercici següent
a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
2.2.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
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5 de març, els qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin
per quota municipal, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària
durant 3 anys, a comptar des de l'inici de l’activitat o, si s'escau, des de la fi de
l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest
període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts tres anys.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no
s'hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a
l'apartat B de l'article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en
el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que
s'inicia una nova activitat en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat
que ja s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització
de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària del període
impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que
incrementin en la meitat de treballadors, la mitjana de la plantilla de
treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi.
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del
període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i
l’anterior a aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es
multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent
en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es
dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és
d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que
ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
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Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i
s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió
inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la
liquidació del període impositiu corresponent.
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a
les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del
període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que
resti tancat el local.
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una
duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà
una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu
corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres.
5. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 anteriors es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà
el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la
devolució de l’import reduït.
6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten
exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del
coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança.
Article 9è. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les
vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en tres categories fiscals. Annex
a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió
de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple
d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex
alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a
l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on
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radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la
taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a

2a

3a

2,21

2,06

1,95

Coeficient aplicable
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat
l'accés principal.
-.ANNEX A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- INDEX ALFABÈTIC DE VIES PUBLIQUES PER CATEGORIA
FISCAL.
1ra. CATEGORIA: CARRERS DEL NUCLI URBÀ
C
C
C
COL
C
PTGE
PTGE
BDA
C
C
C
PDA
CTRA
.
C
PTGE
CAMI
C
CAMI
PL
C
PL
C
C

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

CORDERS
COSTA DE LA COROMINA
COSTA DE MULA
COSTA DE MULA
CREU
DOCTOR MERLI
DUCS DE CARDONA
EMILI VIADER
ESCALLISSES
ESCASANY
ESCOLES ESCASANY
ESCORXADOR
ESGLÉSIA
EUDALD CLOTET
FABRICANTES
FARINERA
FIRA
FIRA
FLORS
FONT DEL VI
FONTETA
FORN DE LA MUNICIÓ
FRANCESC MORAGAS
GALDERIC
GENERALITAT
GRAELLS
GRAELLS
HOSPITAL
HOSPITAL DELS POBRES
JACINT VERDAGUER
JAUME BALMES
JOAN AMADES
JOAN COROMINES
JOAN CUTRINA
JOAN MARAGALL
JOSEP BALLARÓ
JOSEP CARDONA I AGUT
LEPANT
LLUÍS COMPANYS
MAJOR
MANUEL BERTRAN I ORIOLA
MANUEL DESVALLS
MARE DE DÉU DEL CARME
MARE DE LA FONT
MERCAT
MINA
MIRACLE (DEL)
MOSSÈN JOAN RIBA
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PTGE
C
CAMI
PTGE
PTGE
C
C
C
C
C
PL
C
CAMI
C
C
C
AVGDA
PTGE
C
PTGE
C
PTGE
PTGE
PL
RAVAL
PTGE
C
C
PL
C
PTGE
CTRA
C
PTGE
PTGE
C
CAMI
PTGE
PL
PL
PTGE
PTGE

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

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

ALBERTO THIÈBAUT
ÀNGEL GUIMERÀ
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COL
BARRI
C
C
C
C
BARRI
CAMI
PL
C
PTGE
C
CAMI
CAMI
CAMI
CAMI
PL
C
BARRI
CTRA
PTGE
COL
C
C
PTGE
C
C
C
PTGE
C
C
C
C
BARRI
C
BARRI

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

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

FORNS
MARBUSCA

2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
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Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat a l’article 95.1 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per aplicació sobre les
mateixes dels següents coeficients:
A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals:
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals:
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals:
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals:
De més de 20 cavalls fiscals:
B) Autobusos:
C) Camions:
De menys de 1000 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
De 2999 a 9999 quilograms de càrrega útil
De més de 9999 quilograms de càrrega útil

1,85
1,85
1,85
1,935
1,935
1,935
1,85
1,935
1,935
1,935

D) Tractors:
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles:

1,935
1,935

F) Altres vehicles:

1,9896

Aquests coeficients s'aplicaran fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre
sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
Quadre de tarifes
Potència i classe de vehicles
A) Turismes.
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 12 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
B) Autobusos.
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions.
De menys de 1000 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
De 2999 a 9999 quilograms de càrrega útil
De més de 9999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors.

Quota/EUR
23,35
63,05
133,09
173,40
216,72
161,19
229,57
286,96
78,22
161,19
229,57
286,96
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De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica.
De menys de 1000 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
De més de 2999 quilograms de càrrega útil
F) D’altres vehicles.
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1000 cc
Motocicletes de més de 1000 cc

34,19
53,73
161,19
34,19
53,73
161,19
8,79
8,79
15,06
30,14
60,26
120,53

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de
desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses
classes de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de
vehicles.

2.4.- 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.
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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.
Article 8è. Tipus de gravamen i quota.
.../...
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 18 per cent.
S’elimina l’apartat 3 d’aquest article per haver finalitzat el termini de 5 anys
d’aplicació de la reducció dels valors cadastrals.
2.5.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
Les construccions, instal·lacions o obres següents gaudiran de les bonificacions
que a continuació es detallen:
a) Bonificació del 40% de la quota per les obres de substitució dintre de la
delimitació del Pla Especial de protecció del conjunt històric de la vila de
Cardona, en els edificis classificats com de reestructuració.
b) Bonificació del 46% de la quota per les obres de rehabilitació dintre de la
delimitació del Pla Especial de protecció del conjunt històric de la vila de
Cardona, en els edificis classificats com de protecció total, tipològica i
ambiental.
c) Bonificació del 46% de la quota per les obres de rehabilitació a les masies
catalogades com a bens culturals d’interès local.
d) Bonificació del 66% per a les noves construccions destinades a usos
industrials, agrícola-ramaders i comercials.
e) Bonificació del 50% a favor de les instal·lacions de sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, aplicable tant a instal·lacions
en edificis existents com de nova construcció.
f) Bonificació del 75% de la quota per les obres de rehabilitació de façanes i
cobertes dintre de la delimitació del Pla Especial de protecció del conjunt
històric de la vila de Cardona i del nucli antic de la Coromina.
g) Bonificació del 90% de la quota per les obres d’adequació de locals per la
instal·lació d’activitats comercials o de serveis de nova creació.
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La bonificació de l’apartat e), assolirà exclusivament la part de la quota
corresponent a les instal·lacions o obres destinades a aquestes finalitats i,
s’haurà d’acreditar per l’interessat mitjançant pressupost desglossat subscrit pel
facultatiu director de les obres.
Article 8è. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen serà:
- El 3,53 % amb caràcter general.
S’estableix una quota mínima de 46,00 EUR.
ANNEX QUE S’ESMENTA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA
D’acord amb l’establert a l’article 9 de la present ordenança, els mòduls
aplicables per a la determinació de la base imposable de l’ICIO, en les
autoliquidacions/liquidacions provisionals de l’impost són els següents:
ANNEX
A l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
MÒDULS PER DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST
MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ
Obres de desconstrucció (enderroc)
Concepte
Enderroc total
Enderroc total d’edificació, inclòs transport de runes i gestió de residus, per
m2
Obres de nova construcció
Concepte
Habitatge unifamiliar fins a 175 m2
Construcció d’habitatge unifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Habitatge unifamiliar de més de 175 m2
Construcció d’habitatge unifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Habitatge plurifamiliar
Construcció d’habitatge plurifamiliar, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Locals comercials en planta baixa
Per m2

Tarifa(eur)
30,88

Tarifa(eur)

636,51
700,17

661,97
752,25

503,43
596,02
581,49
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Garatges en soterrani (excepte unifamiliars)
Construcció de garatges en soterrani, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Garatges en planta baixa
Construcció de garatges en planta baixa, per m2
Entre mitgeres
Aïllat
Edificis sector serveis
Per m2
Oficines
Per m2
Nau Industrial
Construcció de nau industrial, per m2
Nau magatzem
Construcció de nau magatzem, per m2
Cobert agrícola/garatges
Construcció de cobert agrícola, per m2
Granges
Construcció de granges, per m2
Piscines
Construcció de piscines, per m2
Obres d’ampliació, rehabilitació, modificació, reforma i conservació.
Concepte
Obres interiors
Soleres i paviments de formigó
Formació de paviment de formigó amb malla interior, per m2
Paviments
Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2
Revestiments
Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2
Nova fusteria interior
Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat mitjana
(Embero o similar), per ut.
Bany
Rehabilitació de bany, per m2.
Cuina
Rehabilitació de cuina, per m2.
Reforç d’estructura
Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per reforç
d’estructura d’habitatges o locals, per kg
Sostre interior
Formació de sostre unidireccional, amb encofrat, bigues, casetons, jàsseres i
armadures, per m2
Adaptació de local comercial
Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions,
acabats i instal·lacions, per m2
Adaptació de local per oficines i altres
Adaptació de local en estructura per oficines, banca, bar (i altres), incloent
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2
Rehabilitació de local comercial
Rehabilitació de local existent per local comercial, consistent en reformes per
adaptació o modernització, per m2
Rehabilitació de local per oficines i altres
Rehabilitació de local existent per oficines, banca, bar (i altres), consistent en

481,44
520,79

364,54
436,30
581,49
581,49
308,35
232,12
77,05
154,08
539,31

Tarifa(eur)

21,96
76,66
50,65

270,10
1.467,43
1.170,99

1,27

77,05

423,74

500,78

211,86
288,92
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reformes per adaptació o modernització, per m2
Rehabilitació parcial interior habitatge
Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació d’envans,
paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la substitució total
d’aquests, per m2
Rehabilitació total interior d’habitatge
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, per m2
Instal·lació elèctrica
Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls i
interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local
Instal·lació de lampisteria
Substitució de xarxa de lampisteria, incloent la formació de regates,
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície útil
d’habitatge o local
Instal·lació de calefacció
Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent xarxa
d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil
d’habitatge o local
Obres exteriors
Estintolaments
Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció d’obertures a
façanes o parets de càrrega, per ml
Construcció balcó tipus Cardona
Construcció complert de balcó tipus Cardona, per ml
Actuacions en baranes de protecció
Actuacions en elements de manyeria, per m2
Nova fusteria exterior
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres, inclou bastiments, per
m2
Repàs de coberta
Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i neteja
de les canals, per m2
Substitució de coberta
Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera d’encadellat
ceràmic sobre bigues de formigó i col·locació de teula, per m2
Terrats plans
Desmuntatge i formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent,
incloent l’aïllament i formació de pendents, per m2
Muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica, per m2
Muntatge i desmuntatge de plataformes penjades
Muntatge i desmuntatge de plataformes penjades de treball, per m2
Canals i baixants
Substitució de canals i baixants existents de cobertes o terrasses, per ml.
Substitució d’arrebossat
Repicat de l’arrebossat existent i esquerdejat i/o arrebossat amb morter de
ciment Pòrtland, per m2
Pintat de façanes
Pintat de façana sobre arrebossat previ, per m2
Estucat de façanes
Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col·locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat, per m2
Altres actuacions urbanístiques
Concepte
Moviment de terres

99,38

380,59

32,74

11,15

47,37

632,90
385,22
133,34

211,07

25,04

177,20

104,00
11,93
19,26
46,41

25,22
5,79

24,27
Tarifa(eur)
7,99
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Moviment de terres, per m3
Mur de contenció fins a 3 m.
Mur de contenció d’una alçada inferior a tres metres, per ml
Mur de contenció superior a 3m.
Mur de contenció d’una alçada superior a tres metres, per ml
Mur d’escullera de pedra
Mur d’escullera amb blocs de pedra granítica o similar, col·locats amb pala
carregadora, per ml
Tala d’arbres
Tala d’arbres, per m2
Plantació de massa arbòria
Plantació de massa arbòria, per m2
Tancaments de terrenys
Alineament, llindars i altres, per ml
Tanca d’obres i solars
Tanca d’obres i solars, per ml
Instal·lacions
Concepte
Instal·lació de grua
Instal·lació i legalització de grua-torre, per ut
Línia elèctrica aèria
Formació de línia aèria, inclòs postes, per Km
Línia elèctrica soterrada
Formació de línia soterrada, per Km.
Treballs a la via pública
Concepte
Construcció i/o reconstrucció de vorera
Construcció i/o reconstrucció de vorera, per m2
Connexió a xarxa de clavegueram
Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general de
clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per ml.
Formació de guals
Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml.
Formació de rasa per pas d’instal·lacions
Formació de rasa per pas d’instal·lacions, i posterior omplerta i compactació,
per ml.
Paviment de pedra
Paviment exterior de pedra del país, per m2
Paviment de panot
Paviment exterior de lloseta hidràulica, per m2
Paviment de formigó
Paviment exterior de formigó, per m2
Paviment d’aglomerat asfàltic
Paviment d’aglomerat asfàltic, per m2
De caràcter general
Treballs per hores
Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost visat per
col·legi professional i que no es puguin incloure a cap dels apartats anteriors,
l’interessat haurà de declarar el temps estimat d’execució de l’obra,
calculant-se el valor final als EUR/hora de parella (oficial-peó) fixats, i
incrementant un 30% pel concepte de materials intervinguts.

154,08
231,12

143,99
54,04
14,40
114,31
34,51
Tarifa(eur)
6.163,38
154,56
385,64
Tarifa(eur)
49,35

105,54
50,65

55,05
74,98
20,93
50,65
26,00

29,17
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2.6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS GENERALS
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis o la realització d’activitats administratives de competència
local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu,
en els supòsits següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Utilització del Casal cultural Els Catòlics.
Utilització de materials de propietat municipal
Servei d’assistència domiciliària.
Utilització de la pista de tennis municipal.
Utilització del pavelló poliesportiu municipal.
Utilització de la Sala de Plens.
Utilització de la sala polivalent de la biblioteca municipal
Utilització de la sala polivalent de l’Ajuntament
Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments públics.

Article 4. Quantia
1. La quantia de les taxes regulades en aquesta Ordenança serà la fixada en les
Tarifes contingudes en l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifes d’aquestes taxes seran les següents:
a) TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CASAL CULTURAL ELS
CATÒLICS 1è.- Actes culturals gratuïts, actes divulgatius sense ànim de lucre,
actes polítics, actes religiosos i assajos de caire cultural.
Es cedirà el local gratuïtament.
No obstant s’exigirà una fiança econòmica de 215,00 euros, que es retornarà en
acabar la utilització del local.
2n.- Actes d’institucions o entitats benèfiques.
Els actes de qualsevol tipus, promoguts per institucions o entitats benèfiques,
tindran la cessió el local gratuïta; no obstant hauran de fer efectiva la fiança de
l’apartat 1er.
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3r.- Actes culturals, representacions teatrals i qualsevol tipus d’acte
encara que no sigui cultural pels quals es cobri entrada.
S’haurà d’abonar el 25 % del taquillatge obtingut.
En aquest percentatge s’inclouen els assajos i preparatius de l’acte o
representació.
Els ingressos per aquest concepte es destinaran a la reparació i manteniment del
local.
4t.- Actes divulgatius o culturals i assajos de qualsevol tipus amb
ànim de lucre.
Es cobrarà la quantitat de 215,00 euros per acte, sempre que aquest no
excedeixi de 3 hores; els assajos i preparatius de l’acte van inclosos en aquest
preu.
Si excedeix d’aquest temps 76,00 € per hora o fracció.
Totes les entitats a les quals es cedeixi gratuïtament el local dels catòlics, estaran
obligades a fer constar en els seus rètols o propaganda de qualsevol tipus, la
inscripció següent:
Amb la col·laboració del Casal Cultural “Els Catòlics”. Ajuntament de Cardona.
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en l’aplicació d’aquesta taxa, es sotmetrà a
la resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
b) TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE PROPIETAT
MUNICIPAL
Tarima

Muntatge i desmuntatge a càrrec de l’Ajuntament
Per cada element de tarima no retornat

Cadires
Taula plegable

Per cada element no retornat
Per cada element no retornat

7,56 €/mòdul
108,00 €
16,17€
43,13€

Els equips audiovisuals de l’Ajuntament formats per projector, ordinador
portàtil i pantalla, podran ser utilitzats de forma gratuïta per aquelles entitats
sense ànim de lucre que ho sol·licitin.
En el cas de que el material cedit no es retorni en les mateixes condicions,
l’entitat sol·licitant haurà de fer-se càrrec del cost de reparació o substitució de
l’equip malmès.

c)

TAXA

PER

PRESTACIÓ

DEL

SERVEI

D’ASSISTÈNCIA
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DOMICILIÀRIA
Treballadora familiar. Preu hora
9,66 EUR
Auxiliar de la llar. Preu hora
6,77EUR
El barem a aplicar en funció dels ingressos mensuals de la unitat familiar, inclosos els
familiars de primer grau serà:
Menys de 641,40 EUR
0%
De 641,41 EUR a 882,00 EUR
25%
De 882,01 EUR a 1.171,85 EUR
50%
De 1.171,86 EUR a 1.465,70 EUR
75%
Més de 1.465,71 EUR
100%

d) TAXA PER UTILITZACIÓ PISTA DE TENNIS MUNICIPAL
Individual
- Entrada Dia
- Entrada Nit

e) TAXA PER
MUNICIPAL

3,00 EUR/hora.
5,00 EUR/hora.

UTILITZACIÓ

DEL

PAVELLÓ

POLISPORTIU

- Clubs Esportius i entitats autoritzades sense ànim de lucre
Gratuït
amb horari limitat
- Per cada hora o fracció que excedeixi de l’horari concedit .
8,90 EUR/hora
- Campionats o competicions d’entitats esportives no federades
10 % de les quotes
.
d’inscripció
- Resta d’entitats o particulars:
Horari diürn
17,82 EUR/hora
Horari nocturn
26,97 EUR/hora
- Entitats esportives no federades o particulars amb reserva
Tindran un 20 %
anual
descompte
- Activitats del casal multiesportiu d’estiu
Per 4 setmanes
70,00 EUR
Per 5 setmanes
80,00 EUR
Quan aquesta activitat la realitzin varis germans gaudiran d’un 10% de descompte

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

283,24 EUR
129,58 EUR

- Per altres usos s’acordarà la tarifa de forma individual.
1. L’obligació de pagament neix des de que es presti o realitzi qualsevol dels
serveis o activitats especificats a l’article anterior.
2. El pagament de les taxes s’efectuarà en el moment de presentar al qui
estigui obligat a realitzar-lo el rebut o entrada corresponent.
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g) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Entitats sense ànim de lucre del municipi
Gratuït
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars
amb ànim de lucre
31EUR/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
Gratuït
Activitats d’interès públic realitzades per entitats i particulars
amb ànim de lucre
31EUR/hora
Caldrà l’autorització prèvia per l’ús d’aquest espai i estaran supeditades a les activitats
programades per part de l’Ajuntament.

i) TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS PÚBLICS
- Cursos de Català per adults
Matrícula anual:

60 EUR.

- Activitats infantils “Esplaia’t”
1 dia a la setmana
10,00 EUR/mes
2 dies a la setmana
18,00 EUR/mes
3 dies a la setmana
22,00 EUR/mes
4 dies a la setmana
25,00 EUR/mes
5 dies a la setmana
30,00 EUR/mes
6 dies a la setmana
32,00 EUR/mes
1 dia esporàdic
3,00 EUR
Quan aquesta activitat la realitzin varis germans gaudiran d’un 10% de descompte

2.7.- 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.
Article 5è. Beneficis fiscals.
Tindran una bonificació del 20% de la taxa les activitats destinades a
instal·lacions d’energies renovables.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
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EUR

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic.
2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
exercides en locals tancats o de llur modificació substancial.
Superfície de menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2, per cada 100 m2 o fracció
3. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals.
4. Acta de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics municipals.
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats
amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes o de llur
modificació substancial.
Superfície de menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2, per cada 100 m2 o fracció
6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats.
Superfície de menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2
7. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al
Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives:
7.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives:
Superfície de menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2
7.2. Modificació no substancial dels establiments.
7.3. Modificació substancial de les activitats recreatives i espectacles que es duen a
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que
no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la
llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1
Reglament).
8. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
declaració responsable per l’obertura d'establiments no subjectes a cap règim
d’intervenció específic i llurs ampliacions substancials o modificacions o canvis
d’activitat.
Superfície de menys de 50 m2
De 51 a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 600 m2
A partir de 600 m2
9. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal
10. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.
11. Tramitació del procediment de control inicial ambiental de l’obertura

82,00

250,00
340,00
483,00
690,00
103,00
150,00
250,00

230,00
282,00
402,00
571,00
95,00

230,00
282,00
402,00
571,00
685,00

220,00
260,00
345,00
435,00
580,00
220,00
345,00

212,00
243,00
265,00
317,00
370,00
265,00
265,00
212,00
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d’establiments sotmesos a llicència municipal per dur a terme espectacles
públics o activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics
municipals.
12. Tramitació del procediment de control inicial ambiental de l’obertura
d’establiments sotmesos a llicència municipal per dur a terme espectacles
públics o activitats recreatives, quan el control el duen a terme entitats
col·laboradores de l’administració (ECA)
13. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
14. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme entitats
col·laboradores de l’administració (ECA)
15. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el
control el duen a terme entitats col·laboradores de l’administració (ECA)
16. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
llicencia ambiental municipal quan el control el duen a terme entitats
col·laboradores de l’administració (ECA)
17. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al
règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament)
18. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes
a llicència ambiental.
19. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no substancials
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.
20. Tramitació del procediment de canvi de titularitat de qualsevol tipus
d’autorització, llicència o comunicació ambiental o d’espectacles públics o
activitats recreatives
21. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats .
22. Procediment de tramitació de llicència o de comprovació de comunicació
ambiental d’explotacions ramaderes per cada URP (Unitats ramaderes
procedimentals)

125,00

212,00
125,00

125,00

125,00

212,00

250,00

230,00
212,00

125,00

1,60

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

Laborables

Festius

4,00 EUR
2,70 EUR

4,75 EUR
3,30 EUR
Gratuït

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

la

75,60 EUR
44,40 EUR
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Per 30 serveis
Aquests abonaments seran transferibles entre els membres de la mateixa unitat familiar.
Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)

53,95 EUR
32,80 EUR
Per 15 dies

Adults(A partir de 16 anys )
Menors (de 5 anys a 15 anys)
- Abonaments familiars (només per temporada)
:
- Per matrimoni i parella de fet registrada
- Per cada fill menor de 16 anys
- Per cada membre d’una família monoparental amb fills menors de 16
anys

34,90 EUR
21,70 EUR

100,00 EUR
34,90 EUR
50,00 EUR

- Cursets de natació
Per 15 dies
Per 1 mes

41,00 EUR
61,60 EUR

Les famílies nombroses hauran de pagar l’abonament fins el segon fill.
Els jubilats o menors de famílies amb escassa capacitat econòmica, previ
informe dels serveis socials, tindran l’entrada gratuïta, o una bonificació segons
barem.
Les escoles i entitats que utilitzin el servei en grups superiors a 15 persones,
tindran una reducció del 20% del preu de l’entrada.
2.9.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. REGULADORA DE LA TAXA
PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA.
Article 6è.
EUR
Epígraf.
Tarifa primera. Femelles d’orelles, transformadors, caixes d’amarratge, de distribució i de
registre, cables, rails i canonades i altres anàlegs 1. Femelles d’orelles per sostenir cables. Cada una
1,04
2. Transformadors col·locats en quioscos
10,41
3. Caixes d’amarratge, de distribució i de registre
0,35
4. Cables d’alimentació d’energia elèctrica, col·locats en la via pública o
0,47
terrenys d’ús públic. Per cada metre lineal o fracció
5. Cables de conducció elèctrica, subterrània o aèria. Per cada metre lineal o
0,49
fracció
6. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per cada metre
0,49
lineal o fracció de canonada telefònica
7. Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre lineal o fracció de
0,49
canalització
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8. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d’aigua o
gas. Per cada metre lineal o fracció
9. Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol mena. Quan l’ample
passi de 100 mm. Per metre lineal o fracció
Tarifa segona. Pals
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per cada pal
Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
1. Per cada bàscula
2. Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol
producte o servei no especificat en altres epígrafs
Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina
Tarifa cinquena. Terrasses, miradors, tendals, balcons i marquesines.
1. Tendals de lona. Per cada element i any
2. Marquesines i elements constructius anàlegs
- de caràcter permanent per m2 o fracció
- de caràcter temporal per m2 o fracció. Per mes
3. Tribunes, terrasses i balcons, per m2. O fracció

0,06
0,12

1,45

4,75
6,94

4,41
9,14
3,46
1,08
3,46

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

1,30
8,90

1,30
3,00

3,00
8,90

22,00
22,00
22,00
8,90
22,00
3,00
2,25
8,90
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Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Informacions testificals
2. Per cada compareixença davant l’Alcaldia per a qualsevol finalitat amb
constància per escrit sol·licitada per l’interessat
3. Per cada document que s’expedeixi en fotocopia:
tamany DIN A4
tamany DIN A3
Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de ruïna d’edificis
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a
instància de part
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terreny o consulta
per a edificació a instància de part
4. Per cada expedient de concessió d’instal.lació de rètols i mostres
5. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc, per cada m2
o fracció del plànol
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de
llicència d’obra per cada m2 o fracció
7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de
danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis:
Fins a 300,00 EUR de danys o valor
De 300,01 EUR a 4.000,00 EUR
De 3000,01 EUR en endavant
8. Obtenció de cèdula urbanística
9. Per expedició de llicència de 1ª ocupació, per cada habitatge o entitat:
En edifici unifamiliar
En edifici plurifamiliar
10. Per cartografia digital en suport magnètic.
Per cada CD
Per cada zip
Per cada disc 3 1/2”
11 Per cada llicència de segregació , agrupació o divisió horitzontal.
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
1. Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat –
(per full)
2. Per autorització de targetes d’armes
3. Per expedició d’informes i atestats portats a terme per la Policia Local
4. Per cada còpia de l’audiovisual “Banc d’imatges de Cardona”:
No residents al municipi
Residents al municipi
5. Venda de publicacions
“La Guerra de Successió. El Setge de Cardona 1711”
“Patrimoni culinari de Cardona d’ahir i d’avui”
“Pintem i coneguem Cardona”
“Cardona medieval, itinerari per la vila i la seva història”
“La cuina de la sal a Cardona”
“L’enginyer Emili Viader i el descobriment de la conca potàssica catalana”
“El Ramon i el màgic de la sal”
“La creu gòtica dels Sants Màrtirs i la Cardona del seu temps”
“Memòria de les dones de les colònies obreres”
“Cartografia de Cardona. De la guerra de Successió a la Guerra del Francès
1717-1858”
“Vida i pensament de Ramon Martí i d’Eixalà”

3,00
3,00

0,30
0,50

88,50
46,00
87,00
27,50
8,90
8,90

16,60
44,10
132,20
31,70
88,50
58,40
37,90
32,45
24,85
88,50

3,00
17,25
21,65
67,00
23,00
24,00
19,00
5,00
12,00
19,00
25,00
8,00
27,00
5,00
60,00
16,00
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“Els camins de la nostra història”
Auca Castell de Cardona
Carta de poblament

10,00
2,00
5,00

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

440,47

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

220,02

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

158,67

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

88,54

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

30,25
70,87
65,90

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

1.666,05
1.459,78
1.110,70
851,54
687,58
121,65

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

42,31
33,85
31,73
27,50
24,33
17,45

Epígraf tercer
A) Inhumacions

83,57

Epígraf quart. Trasllat
A) Trasllat de cadàvers i restes

29,41

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

21,69

Epígraf sisè. Col·locació de làpides
Per cada nínxol:
Col·locació de làpida
Col·locació de costats
Col·locació de marc

21,69
21,69
21,69

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

12,00
10,00

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

109,83
87,71
57,12

II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament
dels residus comercials
Article 11. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa,
per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. allotjaments
A) Hotels, motels, hotels apartaments de cinc i quatre estrelles, per cada plaça
B) Hotels, motels, hotels apartaments de tres i dues estrelles, per cada plaça
C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, per cada plaça
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de
naturalesa anàloga, per cada plaça
Epígraf segon. establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i Cooperatives
B) Locals comercials d’alimentació de menys de 120 m2
C) Locals comercials d’alimentació de més de 120 m2

EUR
19,04
17,46
15,87
19,84

541,66
276,02
541,66

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

681,57
741,45
819,42
586,37

Epígraf quart. establiments d’espectacles.
A) Cinemes, teatres, sales de festes i discoteques
Epígraf cinquè. altres locals industrials o mercantils

607,52
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A) Resta de locals comercials de menys de 120 m2
B) Resta de locals comercials de més de 120 m2
C) Locals industrials de menys de 800 m2
D) Locals industrials de més de 800 m2
E) Altres locals no tarifats
F) Recollida especial de residus industrials no contaminants

121,65
179,83
227,43
396,68
121,65
565,21

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

60,30
37,02
472,42
135,65

2.15.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA
PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA .
Article 4rt.
Quotes tributàries
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Per retirada i
transport de
cada vehicle

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

Per dipòsit
vehicle

i

custòdia

del

EUR

Tàrifa
horària. EUR

Tàrifa
diària.EUR

62,20

0,69

6,22

124,41

1,19

12,44

186,61

2,26

24,88

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

EUR/ml.
112,97
28,27
211,94
28,27

Aquestes tarifes s’incrementaran en un 20 per cent si l’amplada de la rasa
sobrepassa un metre i en un 50 per cent si sobrepassa els dos metres.
2.17.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OCUPACIÓ E TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS,
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Article 6è.
Epígraf.
Tarifa primera. ocupació amb materials de construcció.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit, grues i altres aprofitaments
anàlegs. Per metre quadrat o fracció, al dia
1.1 En el nucli antic
1.2 Resta de carrers
Tarifa segona. tanques, puntals, estintols, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de
tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues. Per metre
quadrat o fracció, al mes
1.1 En el nucli antic
1.2 Resta de carrers
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides
i altres elements anàlegs. Per cada metre quadrat o fracció i mes
2.1 En el nucli antic
2.2 Resta de carrers

EUR

0,53
0,56

4,75
5,07

16,20
17,28

La tarifa màxima per aquests conceptes serà de 3.014,13 EUR.

2.18.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. REGULADORA DE LA TAXA
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE
LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES
VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC
LOCAL I LES RESERVES DE VÍA PÚBLICA PER APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
MENA.
Epígraf
A)Entrades de vehicles individuals a edificis o carrers particulars. Anual
1.Per cada entrada de vehicles amb o sense gual permanent fins a 3 metres
lineals
2. Per cada metre lineal o fracció que superi els 3 metres lineals

EUR

47,60
10,90
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B)Entrades de vehicles col·lectius a edificis o carrers particulars. Anual
1.Per cada entrada de vehicles amb o sense gual permanent fins a 3 metres
lineals de 4 a 10 places d’aparcament
2.Per cada entrada de vehicles amb o sense gual permanent fins a 3 metres
lineals de mes de 10 places d’aparcament
3. Per cada metre lineal o fracció que superi els 3 metres lineals

75,63
108,00
16,18

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

75,63
16,18

D.) Per cada expedició de placa de gual

17,30

2.19.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Article 6. Quota tributària
L’import d’aquesta taxa està constituït per la superfície ocupada per cada mòdul
de terrassa format per una taula i quatre cadires, equivalent a una ocupació de 4
m2, i tenint en compte el període d’autorització.
No es podrà autoritzar un nombre de taules superior al que resulti de dividir la
superfície autoritzada segons plànol, pels 4 m2 de cada mòdul.
La quota a satisfer per aquesta taxa seran les següents:
Temporada A
a)Per cada mòdul de terrassa:
- Zona extra. (Pl. de la Fira de Dalt (porxades)i Pl. de la Fira de
Baix )
- Resta de la Fira de Dalt
- Zona primera. (Resta conjunt històric i Ctra del Miracle)
- Resta dels carrers de la població

Temporada B

5,80 €/mes

4,64 €/mes

5,80 €/mes
4,12 €/mes
2,60 €/mes

3,30 €/mes
2,08 €/mes

2.20.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
Article 6è.
Epígraf
Classe instal·lació
a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques,
cafès, refrescos, etc
b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres,
expenedora de tabac, loteria, llaminadures, etc.

m2/dia
EUR

m2/mes
EUR

m2/any
EUR

1,66

15,39

122,39

15,39

122,39

1,66
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c) Quioscos dedicats a la venda gelats, refrescos i altres
articles propis de temporada i no determinats
expressament en un altre epígraf d’aquesta ordenança,
amb un mínim de deu metres quadrats
d) Quioscos de massa fregida
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs
f) Quioscos dedicats a la venda de flors
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no
inclosos en un altre epígraf d’aquesta ordenança

1,66

15,39

122,39

1,66
1,66
1,66
1,66

15,39
15,39
15,39
15,39

122,39
122,39
122,39
122,39

2.21.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23. REGULADORA DE LA TAXA
PER LES PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC.
Article 6è.
Epígraf
Tarifa primera
1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs.
Per cada dia
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de teatres.
Per cada dia
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la
venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per
cada dia
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes
o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i
anàlegs. Per cada dia.

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

EUR
94,15
94,15
53,95

10,79

ml/mes
EUR

ml/any
EUR

1,72

66,96

2,17

76,69

1,72

66,96

1,06

5,08
8,21

34,59

EUR
Tarifa tercera. Diversos temporals
1. Gronxadors, grans rodes, xurriaques, cavallets, voladors i similars, pagaran:
a) Carrusels infantils, llits elàstics i similars per dia
b) Aparells superiors a 16 metres de diàmetre o més de 200 m2 i cotxes elèctrics per
dia
2. Casetes de tir, rifes i similars, per dia:
fins a 6 ml
des de 6 ml

26,97
74,58

32,37
53,95
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3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de joguines,
ceràmica, bijuteria, llumeneres i similars.
Per cada dia
Tarifa quarta. Rodatge cinematogràfic
1. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de pel·lícules
per cada dia.
Reserva de lloc en Fires.
Per reserva de lloc es tindrà d’abonar una paga i senyal de:
Per petites parades de venda de llibres, joguines, bijuteria etc.
Per carrusels infantils, llits elàstics i similars.
Per tómboles, ràpides, casetes de tir etc.
- fins a 6 ml.
- de més de 6 ml
Per Frankfurt, xurreries etc.
Per cotxes de xoc, nories i altres atraccions
Per circs, teatres ambulants, carpes i similars

16,61

302,53

33,27
53,95
64,79
108,00
108,00
149,15
188,29

2.22.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS I VITRINES .
Article 6è.
Tarifa primera. Vitrines.
Per cada m2 o fracció amb sortint o volada fins a 20 cm. A l’any.

3,38 EUR/m2

2.23.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. REGULADORA DE LA TAXA
PER
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Article 5è.
Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa amb caràcter general, excepte la
corresponent als estudis històrics documentals:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracti de llicències d’obres
majors i demolició de construccions.
b) Una quantitat fixa per la tramitació de l’expedient, quan es tracti de
llicències d’obres menors.
Article 6è
Quota tributària
1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar les següents tarifes a la base
imposable:
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a) El 0,67 per cent, en el supòsit 1.a) de l’article anterior
b) Una tarifa fixa de 30,00 EUR, en el supòsit 1.b) de l’article anterior.
2. Per aquelles llicències urbanístiques que per la seva tramitació sigui necessari
un estudi històric documental, s'aplicarà la tarifa següent:


1 € /m2 de la superfície construïda de l’edifici, amb una quota mínima de
220,00 €.



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



Per aquelles llicències que tan sols sigui necessari un informe històric
documental la quota serà de 89,00€.

3. Per aquelles llicències urbanístiques que per la seva tramitació sigui necessari
un estudi arqueològic, s'aplicarà la tarifa següent:


1 € /m2 de la superfície construïda de l’edifici, amb una quota mínima de
220,00 €.



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



Per aquelles llicències que tan sols sigui necessari un informe arqueològic
la quota serà de 89,00€.

4.- Per cada placa de llicència d’obres: 21 €
5. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 100 per cent de les que
s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués
iniciat efectivament.
Article 7è.
Beneficis fiscals
1. Estan exemptes de pagament de la taxa, les obres de rehabilitació de façanes
dintre de la delimitació dels casc antic.
2. Es concedirà una bonificació del 70 per cent de la taxa, a les obres de
rehabilitació de façanes a la resta del municipi.
Aquests beneficis fiscals no s’aplicaran a la tarifa per l’expedició de l’estudi
històric documental ni l’estudi arqueològic.
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2.24 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT DE
VEHICLES A L’APARCAMENT MUNICIPAL DE CAN BADIA
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Epígraf 1
Primera hora
(L’estada mínima serà d’una hora)
Segona hora
A partir de la tercera hora
Epígraf 2
Places d’aparcament en règim de pupil·latge
Quota mensual
Quota quinzenal

Euros
0,30 IVA inclòs
1,00 IVA inclòs
1,50 IVA inclòs

40,00 IVA inclòs
25,00 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.
2.25 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29. REGULADORA DE LA TAXA
PER LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB
ELS ANIMALS DE COMPANYIA
Article 3. Constitueix el fet imposable de les taxes:
1. La prestació dels serveis següents:
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a) Concessió o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'animals
considerats potencialment perillosos.
b) Lliurament d'animals recollits a la via pública.
c) Estada de gossos o gats al centre de recollida d’animals.
d) Serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia
ubicats als centres de recollida d'animals abandonats.
2. No s’acreditarà la taxa pels gossos de persones orbes, quan necessitin l'animal
en qualitat de guia i companyia ni pels gossos propietat de pagesos que els
tinguin allotjats en masies que es trobin fora del nucli urbà, els amos d’aquests
però, hauran d'inscriure'ls en el cens caní municipal i aportar la cartilla
sanitària.
3. Tampoc no s’acreditarà la taxa per la recollida de gossos morts a persones
físiques que els tinguin inscrits al cens caní
Article 4. Són subjectes passius d'aquesta taxa:
Són subjectes passius d'aquesta taxa:
1. En els supòsits de l'apartat a), b) i c) de l'article 3 de la present ordenança, els
propietaris o posseïdors dels animals domèstics, d'acord amb la normativa
vigent.
2. En els supòsits del apartat d) de l'article 3 de la present ordenança, el
propietaris o les persones directament interessades en el benefici de les quals
s'hagi prestat el servei, o bé els responsables de situacions que requereixin
l'actuació municipal.
…/…
Article 6. El pagament d’aquesta taxa s’ajustarà a la tarifa següent:
CONCEPTE
Recollida animal abandonat amb identificació de
microxip
Recollida animals abandonats sense identificació:
Text leishmània
Vacuna tetravalent (gossos adults)
Vacuna parvovirosis (cadells 45 dies)
Vacuna pentavalent (cadells 2 mesos)
Vacuna pentavalent (cadells 2,6 mesos)
Vacuna leucèmia i trivalent gats (2 mesos)
Vacuna leucèmia i trivalent gats (2 mesos i 15 dies)
Microxip
Desparasitació interna
Desparasitació externa
Passaport

TARIFA ( IVA inclòs )
60,00 €

20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
21,00 €
6,00 €
10,00 €
12,00 €
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Test PIF leucèmia felina i HIV
Esterilització gos
Esterilització gossa
Esterilització gat
Esterilització gata
Manteniment municipal del gos (*)
Manteniment municipal del gat (*)
Visita veterinària ( tractament apart )
Injecció anestèsica
Tramitació de la llicència per la tinença/conducció
de gossos potencialment perillosos
Renovació o pèrdua de documentació segons
apartat anterior
Quan la recollida es realitzi pels agents municipals,
s’hi afegirà el cost de la seva mobilització
Servei prestat per la protectora en el cas de que el propietari
no se’n faci càrrec de l’animal

20,00 €
72,25 €
110,50 €
63,75€
93,50 €
10,00 € / dia
10,00 € / dia
34,50 €
30,00 €
40,00 €
20,00 €
20 € / agent
400,00 € i quilometratge

En el cas d’adopció d’un animal, la persona adoptant haurà d’abonar el preu
dels serveis sanitaris que hagi rebut l’animal.
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 28 de setembre de 2012:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10

reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles
Reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica
reguladora de l’Impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana
reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres
reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les
activitats , els controls periòdics i les revisions
periòdiques.
reguladora de la taxa per la prestació de
serveis en la piscina municipal
reguladora de la taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
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Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 15
Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 18

Ordenança Fiscal núm. 19

Ordenança Fiscal núm. 20

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

Ordenança Fiscal núm. 24

Ordenança Fiscal núm. 26

reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius
reguladora de la taxa per la llicència
d’autotaxi
reguladora de la taxa per serveis especials de
vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports
reguladora de la taxa per prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local
reguladora de les taxes per la prestació del
servei de gestió de residus municipals
reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
reguladora de la taxa per l’obertura de
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoguda en la via pública del
paviment o de les voreres.
reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques,
puntals,
estintols,
bastides
i
altres
instal·lacions anàlogues.
reguladora de la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o
de qualsevol altre espai de domini públic local
i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena
reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
reguladora de la taxa per la instal·lació de
quioscos en la via pública.
reguladora de la taxa per les parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
reguladora de la taxa per la instal·lació de
portades, aparadors i vitrines i per la
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini
públic local
reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
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Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, 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 28 de setembre de
2012, 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,
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 del 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, Sra. Aida
Molner que explica el dictamen.
La Sra. Molner explica que primer de tot vol fer esment que des de l’equip de
govern s’ha fet un esforç molt important en la proposta d’ordenances fiscals
d’aquest exercici ja que s’ha tingut en compte la realitat econòmica i social
existent a Cardona i també a la resta del país. Per tant, en la majoria de taxes i
impostos els és d’aplicació l’IPC i s’ha agafat com a referència l’IPC del mes
d’agost, que és del 2,7%, enlloc del que correspondria per termini que és el de
setembre i és d’un 3,4%. Aquesta mesura s’ha pres per tal de no gravar més la
ciutadania.
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La primera ordenança que es modifica és l’IBI. El que es fa és reduir el tipus de
gravamen actual, passant del 0,79 al 0,74 en béns de naturalesa urbana i del
0,79 al 0,78 % en béns de naturalesa rústica. L’objectiu del govern en la reducció
dels tipus d’aquest impost és compensar el màxim possible l’augment del valor
cadastral, que suposa un 10% anual. Com se sap, el 2008 es van aplicar els nous
valors fruit de la revisió que hi va haver el 2007, i cada any s’augmenta la base
liquidable en un 10%. El que es vol fer és intentar compensar aquest 10% i
recaptar els ingressos necessaris perquè l’ajuntament pugui prestar els mateixos
serveis que prestava l’any anterior, però sense que això suposi augmentar la
pressió fiscal de la ciutadania. Per aquest motiu en el càlcul es tenen en compte
els ingressos reals de l’any anterior i l’increment del preu dels serveis, així com
el percentatge d’impagats que hi ha cada any.
Pel que fa a l’IAE, es modifiquen els coeficients de situació aplicant l’IPC del
2,7%.
Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica feia dos anys que aquest
impost es congelava i el que s’ha fet és rebaixar un 3% l’impost, de forma que
s’aplicarà la quota de 1,85% en els coeficients dels vehicles de les següents
categories: els turismes de menys de 8 cavalls i fins a 16 cavalls fiscals i els
camions de menys de 1.000 quilos de càrrega útil. S’ha cregut oportú promoure
aquesta reducció que s’aplica al 71% dels vehicles, els més usuals.
En l’impost sobre l’increment dels valors de naturalesa urbana, les anomenades
plusvàlues, no es modifiquen els coeficients i quan es va fer la revisió cadastral
hi havia, sobre el valor per calcular l’import de les plusvàlues, una reducció del
40%. Però aquesta reducció del 40% només es pot aplicar durant cinc anys, per
tant aquest proper any no és aplicable. Si deixéssim el mateix tipus de
gravamen, que era del 30%, les plusvàlues es dispararien. I el que s’ha fet és no
voler gravar més el ciutadà i, perquè quedi igual, reduir el gravamen al 18%.
A part, el que es fa és incrementar la bonificació que s’aplica en el cas de les
herències. Estem parlant del domicili habitual del causant quan els hereus el
reben en herència, i sempre i quan estiguin empadronats al domicili del causant
en els dos anys anteriors a la mort. L’equip de govern creu que aquesta és una
mesura important, perquè l’habitatge habitual és el bé immoble necessari de la
unitat familiar i per això s’ha pujat la bonificació del 70 al 90%, perquè l’import
de la plusvàlua sigui mínim.
Pel que fa a l’ICIO, el que es fa és incrementar les tarifes existents en un 2,7%. I
aleshores s’estableixen dues bonificacions:
-El 75% de la quota per a les obres de rehabilitació de façanes i cobertes dins de
la delimitació del Pla especial del conjunt històric de la vila de Cardona i també
del nucli antic de La Coromina. Com sabeu, va finalitzar la Llei de Barris, que va
potenciar que els propietaris dels béns immobles rehabilitessin, i ara que no hi
ha aquest instrument, es vol continuar incentivant que es continuï invertint en
la rehabilitació.
-Un 90% de la quota per les obres d’adequació dels locals per a la instal·lació
d’activitats comercials i de serveis de nova creació. Es va fer un cens de locals
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buits, que es va presentar, i es va veure que només a nivell del nucli antic hi ha
uns 100 locals buits. El que es vol fer per incentivar que hi hagin noves activitats
que s’instal·lin al nucli antic és bonificar gairebé la totalitat de la quota de
l’impost.
L’annex dels mòduls per determinar la base imposable d’aquest impost s’ha
incrementat en un 2,7%, corresponent a l’IPC.
L’ordenança reguladora de la taxa per a la intervenció en les activitats, s’ha
modificat d’acord amb els conceptes que preveu la nova normativa ja aprovada.
L’ordenança fiscal 27, que és on s’inclou l’aparcament de Cal Badia, es modifica
el següent: el cost de la primera hora passa de 0,35 a 0,30 euros, la segona hora
de 0,75 a 1 euro, i a partir de la tercera hora no es modifica. Pel que fa a la quota
mensual de l’aparcament que era de 4o euros més IVA es passa a 40 euros IVA
inclòs. I es preveu una quota quinzenal de 25 euros, IVA inclòs.
L’ordenança fiscal de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires
s’adapta al que estableix la nova Ordenança reguladora de la convivència i ús de
la via pública. Per l’adaptació es modifica el criteri, passant de metres quadrats a
mòduls (4 m2) i el que es fa és fixar preus per dues temporades: la A, que és la
d’estiu, s’incrementa un 5% i la B, que és la d’hivern, es redueix en un 20%.
L’ordenança per la taxa de la tinença i prestació de serveis relacionats amb els
animals de companyia s’adapta als serveis que es presten d’acord amb la nova
ordenança reguladora de la tinença d’animals.
I finalment en la taxa de serveis generals es modifiquen les quotes del Casal
Multiesportiu i l’Escola d’Adults.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Per part del grup municipal socialista, el Portaveu Sr. Casas, intervé dient que
han fet una valoració general per no entrar taxa per taxa. D’entrada valoren
positivament la proposta que ha fet l’equip de govern en tant que s’ha intentat
no gravar massa als contribuents i ciutadans de Cardona i això és positiu.
Però hi ha coses en els quals els voldria donar un cop d’atenció:
-Es valora positivament que, tal i com ha explicat la tinent d’alcalde, s’hagi
aplicat l’IPC del mes d’agost i no el de setembre. Però també els agradaria deixar
constància de que hi ha moltes famílies i treballadors que han tingut una pujada
de sous que no arriba ni a l’IPC i, per tant, que han perdut poder adquisitiu,
quelcom a tenir en compte.
-El grup del PSC té clar que a l’hora d’elaborar les ordenances l’ajuntament no
pot recaptar menys del que ho feia l’any anterior per poder continuar prestant
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els mateixos serveis. I creu que cal diferenciar entre els impostos i les taxes, en
tant que contrapartida a la prestació d’un servei. Volen diferenciar-ho i creuen
que caldria fer una valoració per tal que els increments no suposessin una
pujada lineal i homogènia, sinó que s’hauria de tenir en compte, a partir de
barems fiables, la situació de la gent amb menor capacitat econòmica: famílies
nombroses, monoparentals, en exclusió, etc. Tot això s’hauria de valorar perquè
aquesta gent més desafavorida o amb menys protecció tinguin una avantatge a
nivell impositiu. S’hauria de sortir del model que hi ha d’aplicar l’IPC a tot i
intentar que sigui per grups. Com saben, el seu grup sempre defensa que qui
més té ha de pagar més, i això s’hauria de tenir en compte de cara a l’any vinent.
- També estarien oberts a que hi haguessin més bonificacions i que, per contra,
són del parer que el servei que s’ofereixi a partir de les taxes es cobreixi. És a dir,
que la gent que treu beneficis dels serveis, també assumeixi un major gravamen.
Intervé la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda dient que en el tema de les
bonificacions i, tal i com es va comentar en la comissió informativa, l’any vinent
s’intentarà aplicar noves bonificacions, tot i que hi ha ordenances que ja en
preveuen.
Del que planteja en relació a les taxes, efectivament el concepte de la pròpia taxa
és aquest, que amb el que els contribuents paguen es cobreixi el servei. Però la
realitat és que exceptuant algun supòsit concret, no passa, ni aquí ni en general,
perquè els ajuntaments han assumit altres competències que les bàsiques i ara
es presten uns serveis, que òbviament s’han de continuar prestant, però amb un
cost superior al que es planteja a nivell de taxes. Per responsabilitat el que no es
pot fer des de l’equip de govern és incrementar molt les taxes perquè algunes
d’elles no les pagarà qui té més diners, sinó tota la ciutadania.
L’Alcalde afegeix que de cara a l’any vinent s’estudiarà altre cop el tema de les
bonificacions amb més profunditat, de manera que no afecti massa als ingressos
per assegurar que es pugui continuar prestant els serveis, però intentant reduir
la pressió a la ciutadania amb majors dificultats econòmiques.
I que a nivell de la taxa d’escombreries és el primer any que es cobreix tot el cost
del servei amb la taxa, pujant el 2,7%. Aquesta és una mesura que ja es va
incloure en el pla d’ajust i queda cobert el cost del servei sense plantejar una
pujada molt important, sinó de tan sols l’IPC.
Per part del grup municipal de CIU, la Portaveu Sra. Cloti Farràs intervé dient
que són molt conscients que el marge de maniobra a nivell de les ordenances
fiscals és petit. Com és sabut, no es pot gravar gaire més les famílies i
l’ajuntament ha de garantir la correcta prestació de serveis i el bon
funcionament de l’entitat. Per tant, segur que cada grup municipal hauria
plantejat la proposta d’ordenances amb matisos diferents, perquè cadascú pensa
d’una determinada manera, però les pujades o baixades no són molt importants
perquè el marge de maniobra tampoc ho és i el que interessarà al seu grup i es
parlarà quan correspongui són les posteriors assignacions a les partides

57

pressupostàries. Per tant, avui el seu grup respecta la decisió de l’equip de
govern.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup
Municipal socialista (2).

4.2.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT.4.2.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Medi Ambient
relatiu a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida
de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de
l'empresa Jaume Oró, SL, concessionària dels serveis.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atesa la sol·licitud presentada per l'empresa Jaume Oró, S.L., amb CIF B25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de juny de 2012, per la prestació
dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària al nostre terme
municipal.
Atès que d'acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels
esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s'han de tenir en compte
les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents
apartats revisables que conformen el preu.
La Tinent d'Alcalde delegada de Medi Ambient, previ informe de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
APROVAR la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL, amb CIF B25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de
21.464,42 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, resultant d'aplicar el coeficient de revisió de
l'1,166481061, amb efectes de data 1 de juny de 2012.”
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Secretària que subscriu per tal que expliqui
tècnicament el dictamen.
La secretaria explica el dictamen dient que el que es proposa aprovar és la
revisió de preus en el contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de
neteja viària que té adjudicat l’empresa Jaume Oró, SL.
Aquesta empresa té contracte subscrit amb l’Ajuntament per a la prestació
d’aquest serveis des del dia 12 de maig de 2006 i per un termini de 10 anys,
prorrogable a dos mes.
D’acord amb el plec de condicions que van regular la contractació d’aquests
serveis, anualment procedeix la revisió de preus del contracte d’acord amb una
formula polinòmica que té en compte els costos de personal, dels productes
energètics utilitzats pels vehicles adscrits al servei i altres despeses d’explotació,
com són els contenidors, el material mòbil o el vestuari del personal.
D’aquesta manera els índexs estan referits als mesos de maig de 2006, en tant
que primer any d’inici del contracte, i maig de l’any en que es demana la revisió,
en aquest cas 2012.
De l’aplicació d’aquesta fórmula polinòmica en resulta un coeficient de revisió
de l’1,166481061, a aplicar amb efectes de 1 de juny de 2012.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup
Municipal socialista (2).

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.5.1.- L’Alcalde explica que, tal i com es va quedar a la comissió informativa veu
convenient presentar al Ple la Moció conjunta entre els Grups municipals de
CIU i ERC per a la creació d’un Estat propi per la Nació Catalana, i per tant,
proposa sotmetre a votació la urgència en tractar aquesta Moció consensuada.
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Votació:
La Presidència sotmet la urgència de la Moció a votació, que s’aprova per
unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
A continuació, la secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA PER LA CREACIÓ
D’UN ESTAT PROPI PER LA NACIÓ CATALANA
En la consulta popular celebrada el dia 28 de febrer, el poble de Cardona va
expressar un ampli sentiment majoritari de la seva població a favor de la
independència de Catalunya. En aquest sentit, el Ple municipal de l’ajuntament
de Cardona va acordar per amplia majoria adherir-se a l’Associació de municipis
per la independència.
Els antecedents exposats i sobretot la força manifestada a la consulta popular i
posteriorment a la multitudinària manifestació del passat 11 de setembre, ens
empeny a subscriure la present moció per declarar el municipi de Cardona com
a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la
legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol
seran vigents de forma provisional.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica
que pateixen els veïns i veïnes de Cardona i, per extensió, de tot el poble de
Catalunya agreujat per la seva pertinença de l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya,
l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la seva població es troba al llindar
de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i
l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya. És doncs, davant
d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa
dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble
català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de
les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de Espanya, en
primer lloc. És un Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot
arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves
obligacions econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant
així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit
internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat
institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible
que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels
ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran
grans canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins
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i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que
aquest presta al conjunt de la ciutadania.
El Regne d’Espanya ha intentat sotmetre el poble català durant més de 300
anys, arraconant-lo cultural, social i econòmicament. Catalunya ha de preservar
com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de
la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
Aquesta és una reclamació manifesta de la majoria dels catalans. El passat 11 de
setembre de 2012, més d’un milió i mig de catalanes i catalans varem omplir a
vessar el centre de Barcelona per manifestar-nos, a iniciativa de l’Assemblea
Nacional de Catalunya (ANC), darrera la pancarta “Catalunya, nou estat
d’Europa”.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar de les
veïnes i veïns de Cardona, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de
les seves activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les
classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva
veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, els grups municipals de CiU i
d’ERC proposen al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a
iniciar, en el termini més breu possible, i prioritàriament abans del dia 11 de
setembre del 2014, el procés de transició cap al nou Estat català.
Segon.- Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat
d’emprendre accions immediates com la creació d’una hisenda pròpia i d’un
banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels
serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal
i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota
comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i
l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la
fase de transició cap al nou estat català.
Tercer.- Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les
mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució
formal de l’estat català.
Quart.- L’Ajuntament de Cardona s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana
en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.
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Cinquè.- Finalment, des de Cardona, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa,
inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la
germanor entre els pobles del món.
Sisè.- Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els
grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés
de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que
aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que que abans de mostrar la posició de
l’equip de govern davant d’aquesta moció, dir que va ser presentada per
l’Assemblea Nacional Catalana i que s’ha optat per presentar-la conjuntament
els grups de CiU i ERC.
L’Alcalde explica la posició que té el govern en aquest sentit i la declaració que
vol fer al respecte. En les darreres dècades el país ha viscut grans canvis. Hem
avançat i evolucionat en molts aspectes. Una gran majoria de la societat que
creia que l’autonomia era una solució per aquest país avui s’ha adonat que cal
avançar en una altra direcció i que la construcció d’un nou estat per Catalunya
és esperançadora, necessària i viable pel país. Hem passat gairebé dos anys, on
les coses s’han accelerat molt i avui el debat a la societat ja no és si cal més
autonomia o menys, si pacte fiscal o no, sinó que el centre del debat a Catalunya
és si cal que siguem o no un nou Estat d’Europa. Catalunya en els darrers trenta
anys ha fet una política activa d’acostament a la resta de l’estat espanyol i les
seves institucions. Molts dels partits catalans, uns més que els altres, hem fet de
l’entesa amb Espanya la seva principal acció política. Els esforços per fer que
l’Estat ens reconegués com a nació i per tal de solucionar els nostres dèficits han
estat una constant. Tot això, però, des del nostre punt de vista ha arribat al seu
punt i final.
Per Catalunya, més enllà del sentiment que molts tenim de pertinença a aquesta
terra, creiem que la independència és avui una necessitat per garantir el
benestar i el futur de la nostra gent. Avui Catalunya, i per tant tots nosaltres, els
cardonins i cardonines, patim una gravíssima crisi social i econòmica. Avui a
Catalunya tenim un atur que afecta gairebé 700.000 persones, el 20% de la
població es troba al llindar de la pobresa, un 40% de les activitats econòmiques
es troben en perill de desaparèixer i més del 5% dels joves catalans es troben en
situació d’atur. L’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya,
3.000 euros per cada ciutadà a l’any. Avui es tanquen hospitals, escoles bressol i
centres d’atenció primària com el de Cardona. Davant d’això, hem de continuar
igual, passius, amb les velles receptes, amb falses solucions i veient com
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s’empobreix la nostra gent?. El nostre grup municipal d’ERC, creu que no. Ara
més que mai ens calen decisions fermes, projectes il·lusionadors i creïbles que
garanteixin el benestar i la justícia social de la gent del país. Avui el debat sobre
la necessitat d’un nou Estat és al carrer, a les institucions i és assumit per tots
els partits polítics, alguns a favor i els altres en contra, i això és molt sa, també
pel govern del país i pel Parlament. Per tant, des de la nostra institució també és
important que ens posicionem de manera clara i majoritària davant d’aquest
nou escenari.
Avui una gran majoria d’aquest consistori hem considerat que cal fer un pas
endavant i presentar aquesta moció i dir que l’Estat català és l’única via possible
per a garantir el benestar de la nostra gent. Sóc conscient que aquest sentiment
no representa la totalitat del nostre poble i que com no pot ser d’una altra
manera s’ha de respectar i de garantir la llibertat de tots els nostres veïns i
veïnes, el pluralisme, la llibertat i la democràcia. Són els nostres valors i
nosaltres els defensarem sempre.
També hi ha altres formacions, com els companys socialistes i altres, que
defensen altres vies. Crec que tots junts, amb acords, hem d’aconseguir el millor
pel nostre país. També és cert que avui hi ha aquesta majoria important de
catalans i catalanes que ja no ens sentim representats per l’Estat espanyol, uns
poders centrals que retallen els nostres drets, la nostra llengua, la nostra
autonomia i els nostres serveis públics. Crec que per justícia no podem tolerar
una situació així. A Cardona hem de reivindicar que el camí iniciat no serà
traumàtic i d’enfrontament, sinó un camí d’esperança i d’aprofitament
democràtic. Volem deixar clar que la cohesió social del nostre poble i del nostre
país és imprescindible i un valor preuat al qual no renunciarem. Creiem que
Catalunya és un país prou madur i no desitgem cap mena de fractura en aquest
procés. Cardona, que va defensar el país i la seva gent fins al final, és el municipi
que ara, més que ningú, ha de defensar els instruments de la democràcia i el
dret internacional que hi ha al nostre abast.
El 1711 les armes eren els mitjans per defensar el poble i el país. Avui són les
urnes i la paraula els mitjans per defensar la voluntat d’un poble que s’ha alçat.
Creiem que cap demòcrata pot tenir por al dret a decidir d’un poble i la seva
voluntat de viure en llibertat. Catalunya sempre ha estat un país obert i
acollidor, un país de trobada i d’acolliment de persones d’altres indrets, i això no
ha de canviar en cap cas. No ha estat mai un país excloent i aquesta realitat, la
pluralitat del nostre país, com també del nostre poble, és un tresor que
protegirem i defensarem sempre. En definitiva, avui ens trobem en un moment
clau per la història del país. Demanem des d’aquí la màxima responsabilitat i
generositat als responsables del país que són al cap i a la fi els que han de tirar
endavant aquest procés. Els demanem també que siguin valents i que evitin
frustracions a la nostra societat. Nosaltres, des de la nostra posició, seguirem
treballant fidelment per la nostra gent i el nostre futur, que esperem lliure, de
Catalunya.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
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Per part del grup municipal socialista, el Portaveu Sr. Casas intervé dient que,
tal i com ha dit l’Alcalde, la posició del PSC i la seva ideologia com a partit, ja és
coneguda. Evidentment, des del seu grup es senten catalans però federalistes.
D’aquesta manera, es reconeix que es vol un millor autogovern, un millor pacte
fiscal, però que es vol fer en el marc d’una normativa que no trenqui amb res.
D’entrada, agraeix la invitació dels grups municipals d’ERC i CiU a poder-se
adherir i participar plenament en la moció. No ha pogut ser perquè defensen
uns ideals i aposten per una via que pot considerar-se com a sensata. Des del
PSC es creu que és necessari avançar, però en el marc de la legalitat que ens
iguala a tots. La llei no pot ser l’excusa per petrificar situacions, però tampoc se
la pot saltar aquell que l’ha d’aplicar. El debat rellevant no és si votar a favor o
en contra de la independència, sinó dir sí a Catalunya, i això implica definir el
full de ruta perquè els catalans puguin decidir. El PSC vol un projecte per
Catalunya i el seu futur, sabent com s’aconseguirà.
Els ciutadans no només han d’opinar, sinó que han de decidir i això vol dir
referèndum o consulta democràtica en el marc de la legalitat, amb una pregunta
clara sobre els canvis que es plantegen i sabent el que es vota i que té
possibilitats de ser. Diem no als que defensen passar de la llei al buit posant en
dubte la legitimitat del que es decideix i els que la fan servir d’excusa per a
l’immobilisme. Diem no a la frivolitat, les incerteses i els personalismes. Diem
no als que reiteradament confonen lideratge amb democràcia i eleccions amb
plebiscits personals. Diem no a les solucions màgiques. Diem sí a la sobirania
compartida i no imposada. Per això ens hem de plantejar canvis substancials,
com la reforma de la Constitució. Diem sí als federalisme on hi cabem tots. No
abonarem un enfrontament que trenqui la unitat civil del poble de Catalunya i
fomenti la divisió social. Defensem que siguin els catalans els que decideixin
lliurement i democràticament quin model d’estat volen sempre que respecti les
regles i hi hagi una majoria parlamentària que així ho reclami.
Demanem un nou pacte federal per Espanya. Mentre que hi ha qui es queda
amb l’enunciat i no concreta quina és la proposta, els socialistes catalans ho
tenim molt clar. Espanya serà federal o no serà. Defensem un model d’encaix
territorial entre Catalunya, Espanya i Europa, el model federal. La nostra
proposta és clara, possible i factible. S’ha d’iniciar la construcció d’un nou pacte
federal a Espanya que permeti conciliar el nostre autogovern de la forma més
àmplia possible amb el nostre compromís amb Espanya i Europa, a partir del
reconeixement nacional a través d’un pacte bilateral, un autogovern ampli i
específic per Catalunya, la participació directa en la formació de la voluntat
d’Estat i un nou pacte fiscal per Catalunya. És necessari, doncs, una reforma
constitucional que asseguri el màxim autogovern per Catalunya, el
reconeixement del caràcter nacional de l’estat i un pacte fiscal just.
Per part del grup municipal de CIU, la Portaveu Sra. Cloti Farràs intervé dient
que des del grup municipal de CiU han decidit que en tant que tots els presents
coneixen perfectament el context històric en que ens trobem i els arguments
d’uns i altres, així com l’argumentació del seu partit, han pensat que no calia
extendre’s tant. Però no es poden estar de fer referència a les paraules que el
president Mas va pronunciar el dia abans en una conferència que va fer a
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Brussel·les, en tant que són aclaridores de la situació actual i suposen una
mirada en positiu.
En el marc de la conferència titulada “Destinació Europa. El futur de Catalunya
a la Unió Europea” el nostre president va defensar que Catalunya obre el camí
cap a l’estat propi després de constatar que no ha pogut resoldre
satisfactòriament el seu encaix en el marc de l’estat espanyol, que no li permet
créixer ni desenvolupar el seu autogovern.
Canviar Espanya no ens ha sortit bé. L’hem ajudat sempre, en molts moments
difícils, i ells no ens han respectat mai. Això ho va explicar ahir el President a
Brussel·les, que també va dir que la gent de Catalunya demana al govern que
intenti fer coses diferents.
De la seva intervenció el seu grup municipal ha triat tres paràgrafs que els
semblen importants. Va afirmar que el plantejament del govern per afrontar
aquest nou procés obert a partir de la manifestació de l’11 de setembre passat
parteix de la radicalitat democràtica i es basa en la idea de que Catalunya ha de
poder decidir democràticament i pacíficament quin vol que sigui el seu futur en
el marc de la Unió Europea. També va dir que el més important, més que tenir
un estat, és el dret que tenim a ser consultats sobre el nostre futur. Ha subratllat
que el procés que s’engegui ha de ser escrupolosament democràtic,
rotundament polític, demostrant a tothom la manera de ser dels catalana, amb
esperit positiu, absència de violència, voluntat de pacte i àmpliament majoritari.
Ha apostat per un procés transparent, amb vocació de permanència en el marc
de la Unió Europea, amb un full de ruta diferent, perquè tothom ha de ser
conscient de la realitat que afronta.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 abstencions del
Grup Municipal Socialista.

5.2.- L’Alcalde explica que, tal i com es va quedar a la comissió informativa veu
convenient presentar al Ple una segona Moció conjunta entre els Grups
municipals de CIU i ERC en suport a la Resolució del Parlament de Catalunya
de 26 de setembre de 2012 perquè el poble de Catalunya pugui determinar
lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, i per
tant, proposa sotmetre a votació la urgència en tractar aquesta Moció
consensuada.
Votació:
La Presidència sotmet la urgència de la Moció a votació, que s’aprova per
unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
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A continuació, la secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:
“MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA EN SUPORT A LA
RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 26 DE
SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI
DETERMINAR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR
COL·LECTIU MITJANÇANT UNA CONSULTA

ANTECEDENTS
Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat
diferents propostes polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la
llengua i la nació catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus
ciutadans. Bona part d’aquestes propostes s’han articulat des dels municipis
catalans, durant anys les úniques institucions de les que hem disposat per
vehicular políticament el catalanisme.
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat
nacional al si de l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a
canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot
i que una part d’aquest catalanisme polític també ha comptat amb partidaris de
l’Estat propi des dels seus inicis, cercant en el concert de les nacions el marc de
relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles d’Europa.
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat
Espanyol mentre construïa i enfortia la democràcia, superada la llarga nit del
franquisme, el balanç és clarament insuficient de cara als reptes de futur que
tenim com a societat malgrat els avenços assolits.
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb
una clara voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma
molt significativa, amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
d’Autonomia de 2006. Un fet que s’ha vist agreujat per l’incompliment dels
compromisos adquirits amb el Govern de la Generalitat, la manca d’inversions
molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal galopant
que posa en risc la cohesió social i el progrés econòmic.
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a
diferents actors socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat
propi, com la resta d’Estats europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al

66

benestar, el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin
sigui el seu origen o condició.
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat
inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així
es pot entendre que el passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i
catalanes protagonitzessin la manifestació més massiva que ha vist mai la ciutat
de Barcelona que, de manera pacífica i democràtica, van sortir al carrer
demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. Un anhel
que, segons totes les enquestes, és compartit per una majoria de la societat
catalana, que veu en l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per fer front
als reptes de la nostra societat.
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta
evolució ja sigui per haver acollit les consultes populars per la independència de
Catalunya organitzades per la societat civil, ja sigui per haver estat
capdavanteres amb diverses iniciatives arreu del territori, demanant la creació
d’una hisenda pròpia, una administració fiscal, una de justícia, tot apel·lant a
l’esperit cívic europeu per donar suport a la independència de Catalunya.
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar
amb el Govern de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja
sigui com a organismes de recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat
arran de l’amplia experiència en tributs que tenen, i que la signatura d'un
conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les quatre
diputacions provincials catalanes busca establir les bases de la futura hisenda
pròpia.
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràtica el seu futur col·lectiu i instava el govern a fer una consulta a la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa,
prioritàriament dins la propera legislatura.
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
puguin decidir amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una
majoria de les forces polítiques parlamentàries i pel President de la Generalitat.
Per tot això, els grups municipals d’ERC i CiU, proposen al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Associació Catalana de Municipis i Comarques expressa el seu
reconeixement i es felicita per l’enorme èxit aconseguit a la massiva
manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona, sota el lema “
Catalunya nou Estat d’Europa.
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Segon.- Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la
construcció nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han
estat en període democràtic l’administració més habitual per fer participar els
ciutadans en els afers públics i d’interès general.
Tercer.- Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents
d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui
una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el
dret a decidir.
Quart.- Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el
poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu,
per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic,
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies.
Cinquè.- Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents
socials econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a
terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la
comunitat internacional, la Unió Europea i el govern espanyol, per tal que la
ciutadania de Catalunya pugui determinar el futur col·lectiu en un marc de
plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència
democràtica i sense coaccions de cap mena.
Sisè.- Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de
Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu
mitjançant una consulta a la ciutadania, sobre la possibilitat que Catalunya
esdevingui un nou Estat d’Europa, buscant els marcs legals necessaris, i
prioritàriament dins la propera legislatura.
Setè.- Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per
impulsar la tasca d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la
consulta abans esmentada a la ciutadania, així com la posada en marxa d’una
hisenda pròpia dins la propera legislatura.
Vuitè.- Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la
Presidència del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.”
Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen dient que que és una moció que l’Associació
Catalana de Municipis ha fet arribar als associats, que són gairebé la totalitat de
municipis de Catalunya, i que no és res més que adherir-se com a municipi i
com a ajuntament a la resolució del Parlament, que es va aprovar per majoria
molt àmplia, en favor del dret a decidir i d’una consulta en la propera
legislatura. El govern i el grup d’ERC hi dóna ple suport i per això,
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conjuntament amb els companys de CiU, es presenta en aquest Ple, tot i
sol·licitant que també s’hi sumi el grup socialista.
L’Alcalde diu que explicarà la moció del grup d’ERC envers aquesta moció
conjuntament amb l’altre moció que es presenta. Això mateix diuen que faran
els grups del PSC i de CiU.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 abstencions del
Grup Municipal Socialista.

5.3.- L’Alcalde explica que, s’ha de presentar un dictamen al Ple relatiu a la
ratificació d’un acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre
de 2012 en referència a un sol·licitar a la Mesa d’Emergència de la Direcció de
Programes Socials d’Habitatge, l’adjudicació directa d’un habitatge de protecció
oficial en règim de lloguer i per tant, proposa sotmetre a votació la urgència en
tractar aquesta dictamen.
Votació:
La Presidència sotmet la urgència de la Moció a votació, que s’aprova per
unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.
A continuació, la secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’Ajuntament de Cardona com a gestor del Registre d’Habitatges de Protecció
Oficial d’aquest municipi, ha rebut a través de la Unitat de Serveis Socials,
l’informe de data 22 d’octubre de 2012 en relació a la situació d’emergència
econòmica i social del Sr. Rafael Bokesa Esopi, amb DNI 00808973-V en base a
l’article 95.6 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la
qual ja s’ha posat en coneixement de la Mesa d’Emergència de la Direcció de
Programes Socials d’Habitatge.
Donat que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha recuperat la disponibilitat
física de dos habitatges de protecció oficial situats al carrer Sant Miquel 47-53 i
al Passeig Mossèn Joan Riba de Cardona.
En data 23 d’octubre de 2012, la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar a la
Mesa d’Emergència de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge,
l’adjudicació directa d’un habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a
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Cardona a favor del Sr. Rafael Bokesa Esopi, amb DNI 00808973-V, en base a
l’article 104, lletra h), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge i d’acord amb l’informe emès per la Unitat de Serveis Socials
d’aquest Ajuntament, en data 22 d’octubre de 2012.
De conformitat amb el que disposen els articles 95.6 i 104, lletra h) de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
La Tinent d’Alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de
2012, en el sentit de sol·licitar a la Mesa d’Emergència de la Direcció de
Programes Socials d’Habitatge, l’adjudicació directa d’un habitatge de protecció
oficial en règim de lloguer a Cardona a favor del Sr. Rafael Bokesa Esopi, amb
DNI 00808973-V, en base a l’article 104, lletra h), de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge i d’acord amb l’informe emès per la Unitat de
Serveis Socials d’aquest Ajuntament en data 22 d’octubre de 2012.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Habitatge, Sra. Aida
Molner per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Aida Molner, en primer terme, demana disculpes en nom de l’equip de
govern per no haver-los fet arribar el dictamen amb anterioritat, però en
principi era un acord que s’aprovava en Junta de Govern Local i no calia
ratificar per Ple, per tal de poder cursar la corresponent sol·licitud a la
Generalitat. Avui mateix la Sra. Molner explica que ha parlat el director de
Programes Socials de la Generalitat, a primera hora de la tarda, i ha comunicat
que era necessària la ratificació de l’acord pel Ple de la corporació. Entén que si
els grups municipals no consideren oportú d’incorporar el dictamen es pot
passar al proper Ple. L’únic és que en ser un cas de gran urgència social, com
més ràpid s’aprovi la sol·licitud millor per garantir la situació de la persona
afectada. Repeteix que el que s’aprova és tan sols la sol·licitud, i que serà la
Generalitat qui denegarà o concedirà aquesta petició. Si es passa al proper Ple,
es retardarà la sol·licitud, per això l’equip de govern ha decidit plantejar-ho, per
via d’urgència, en aquest Ple.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
Per part del grup municipal de CIU, la Portaveu Sra. Cloti Farràs diu que aquest
tema els ha agafat de sobte. I que si es vol incloure en aquest Ple potser
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s’entraran a discutir detalls que no són oportuns. A mode de reflexió diu que es
desconeix qui és aquest senyor i quines són les seves condicions concretes. Per
tant, consideren que el tema és delicat, perquè hi ha informacions que potser es
podrien rebre en privat i després aprovar el dictamen. Sí que és cert que el dret a
l’habitatge és bàsic i tothom l’hauria de tenir garantit, però el fet que es planteja
pot crear precedents. La seva experiència fruït d’haver estat a l’equip de govern
li diu que aquesta no serà ni la primera ni la darrera vegada que es doni. I entén
que aquesta persona, per descomptat, ha de tenir un sostre, com han de tenir
tots els ciutadans, però que potser haurien de tenir una explicació més precisa
del cas en concret, per tal de poder-se convèncer de la seva oportunitat. I que ho
veu delicat, en el sentit que analitzar la situació personal en el marc del Ple
potser no és adequat i que per poder decidir en un sentit o un altre és necessita
aquesta informació, que entenen que és més confidencial.
La Sra. Molner explica, a títol informatiu, que aquesta persona està allotjada en
un equipament socio-sanitari, i que han pogut aconseguir que se li prorrogui
l’estada. Si els regidors consideren oportú de deixar-ho per a un posterior Ple,
no hi tenen cap inconvenient. Fins avui n’hi havia prou amb un acord de Junta
de Govern Local per poder cursar la sol·licitud. I si volen més informació, els hi
poden donar sense problemes.
L’Alcalde demana que els hi sembla al grup socialista i el Sr. Casas diu que n’ha
parlat amb el seu company i que pel seu grup no hi ha cap problema en incloure
el dictamen en aquest ple. Entenen que és una necessitat urgent i els
tranquil·litza que estigui ben atès, de manera que si posposar el tema implica
que puguin haver-hi problemes, no tenen cap inconvenient en votar a favor de la
incorporació del punt per motius d’urgència.
L’Alcalde demana a la tinent d’alcalde delegada de Benestar Social que doni
alguns detalls més i la Sra. Xixons explica que és un senyor que té un perfil de
necessitat social, que està desvalgut, que no té família. Un divendres a la tarda
d’agost el van fer fora de casa i el primer lloc on el van portar va ser la residència
d’avis de Cardona. Allà no sabien on allotjar-lo i va anar tres o quatre dies a Can
Salvador, on van fer el favor de poder assumir el seu allotjament durant aquests
dies. Llavors des de Serveis Socials es va integrar al programa “Respir”, on
s’acull a persones perquè les famílies de pacients i gent gran puguin descansar.
Aquest programa només et dóna lloc per un termini de sis setmanes, i en veure
que no podia tenir accés a un dels pisos de protecció oficial perquè hi ha llista
d’espera, es va fer una pròrroga, que ja s’està exhaurint.
La Sra. Molner opina que no considera necessari fer un ple extraordinari per un
cas d’urgència social, però que atendrà el que els grups considerin oportú.
La Sra. Farràs diu que si al grup socialista li sembla bé de votar-ho, el seu grup
municipal no s’hi oposarà.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal Socialista (2) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU.

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
- Pel Grup Municipal Socialista:
El Sr. Jordi Casas planteja les següents preguntes:
1.- En relació a la pregunta que ha plantejat abans, en parlar dels decrets,
de les hores extres de l’arquitecte, la resposta ha sigut que ha estat
treballant en el POUM. La pregunta és en quin estat es troba el POUM, en
tant que porta cinc anys escoltant que s’està acabant de polir i sempre
sembla que es trobi en el mateix punt. Per això demana si s’ha avançat
alguna cosa i si hi ha alguna data concreta, en tant que el tema es troba
d’allò més enquistat.
L’Alcalde contesta que el tema és preocupant, perquè fa prop de set anys que
s’està treballant el POUM, com tots coneixen prou bé. Com saben, l’estiu es va
avançar i es va treballar perquè l’arquitecte redactor pogués fer la revisió de tot
el planejament perquè hi havia forces coses que no quadraven i que se li havia
comentat en reiterades ocasions que havia de canviar. I tot i els informes
elaborats per part de l’ajuntament, tant per part de l’anterior govern com
l’actual, no s’havien fet els canvis i la rectificació d’errors. Sí que és cert que
quan ens vam posar a mirar el POUM hi havia forces errors. Ens pensàvem que
estava bé, però normativament hi havia un bon número d’errades i aquest
problema encara no està solucionat, tot i que s’ha avançat al respecte.
El setembre l’ajuntament va enviar la proposta a Urbanisme i Medi Ambient,
perquè amb el canvi de legislació es va variar el procediment. Estem a la fase
prèvia a l’aprovació provisional del POUM i abans s’enviava a Urbanisme un cop
aprovat pel Ple, de manera que la Generalitat feia els informes posteriorment.
Ara es fa a l’inversa i Urbanisme fa la informació prèvia a l’aprovació provisional
pel Ple. Per tant, s’avança el tràmit a Urbanisme perquè facin els informes
d’esmena de tot el que necessitem corregir. Depenent de la quantitat d’esmenes
i correccions que plantegin es podrà fixar la data d’aprovació provisional. Caldrà
resoldre abans un problema polític que ens afecta i que és la ubicació de la zona
esportiva. Hi ha alguns serrells importants que distancien els grups en aquest
sentit, tot i que els tres grups municipals han demostrat el seu interès en que
s’aprovi el POUM en benefici de Cardona i per la responsabilitat d’aconseguir
un acord en aquest sentit. D’aquesta manera, tot i que hi ha algun escull que cal
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resoldre, està convençut que es podrà solucionar. Però per la part tècnica s’han
de rebre aquests informes, fer totes les esmenes i fixar la data de l’aprovació
provisional. És un tema que preocupa i, a més, avança que ho estan tenint difícil
amb el redactor del pla urbanístic, perquè hi ha coses que no les ha fet bé i s’està
intentant esbrinar on és la documentació que falta. Per tant, s’està en un
moment delicat a nivell de relació amb l’arquitecte redactor del POUM.
El Sr. Casas demana si amb aquestes circumstàncies es pot preveure passar tota
la legislatura sense haver aprovat el POUM i l’Alcalde contesta que no.
2.- Un segon tema que planteja el Sr. Casas és que en la comissió
informativa els va informar de la posada en marxa del Centre Cívic, però
li agradaria que es tornés a explicar per tal de que consti en acta i per si es
poden concretar dates.
L’Alcalde explica que, tal i com va avançar, després de la inundació del Centre
Cívic a causa d’una de les canonades provisionals que es va deixar, s’ha portat a
terme una negociació amb l’empresa adjudicatària de l’obra per discutir qui
assumia la intervenció de reparació. Finalment, l’ha assumida totalment
l’empresa, sense cost per l’ajuntament, quelcom que no estava clar des del
principi. Després d’aquests mesos negociant s’han pogut arreglar els
desperfectes, de forma definitiva, i només falta una capa de pintura. Per tant, la
intenció és obrir l’equipament el més ràpid possible. El calendari és el següent: a
finals de mes de novembre s’organitzarà una reunió amb els grups municipals
per tal de parlar-ne i definir una posició. L’equip de govern els presentarà la
seva proposta i una posició per arribar a acords en matèria de gestió. Per fer el
Centre Cívic es va portar a terme un procés participatiu, però ara el context ha
canviat moltíssim, la realitat no té res a veure amb el moment en que es va
portar a terme la infraestructura, i les finances de l’ajuntament tampoc.
Després d’aquesta reunió política es farà una primera reunió amb les entitats
per explicar com està el procés, donant les pautes per al seu funcionament.
Després s’ha aconseguit que la Diputació de Barcelona el 2013 pagui un petit
procés participatiu, a cost zero per l’ajuntament. La intenció és que entre gener i
febrer es portin a terme les sessions d’aquest procés participatiu, per tal de
definir els usos de l’equipament.
L’equip de govern creu que el model que es va plantejar en el seu moment
difícilment es podrà implementar ara, per moles raons però principalment
perquè el context econòmic no és el mateix i perquè l’ajuntament no pot assumir
un altre equipament nou, com el que es va assumir en aquests darrers anys. Per
tant, és un tema del que es parlarà més extensament amb els grups municipals i
les entitats.
Però malgrat això es va dir que el 2012 s’intentaria obrir i, per això, totes les
activitats que organitza l’ajuntament aquest Nadal es faran allà, de manera que
sigui d’accés a la gent. I després del petit procés de participació i un cop definit
el reglament de funcionament, també d’accés a les entitats.
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3.- El Sr. Casas planteja una qüestió adreçada al tinent d’alcalde delegat
de Governació, en referència a una queixa que els ha arribat dels guals.
Suposa que la gent que té la reserva paga, i no queda reflectit si estan
actualitzats o on, perquè de vegades la gent aparca i es queixa que no està
actualitzat. En aquest sentit demana si des de l’ajuntament es notifica i si
hi ha alguna placa o com funciona concretament.
El Sr. Tristany, tinent d’alcalde delegat de Governació respon que en aquests
moments no hi ha cap placa o etiqueta d’actualització. És cert que des de la
prefectura de Policia Local, conjuntament amb els Serveis tècnics, estan
començant a treballar de quina manera es va regularitzant aquest tema, per
evitar aquest problema. És un dèficit que existeix, perquè els guals es van
pagant però no s’actualitza, amb la qual cosa la feina de la Policia Local es
dificulta, tal i com planteja la mateixa policia.
El Sr. Casas demana si es té previst actuar-hi, en tant que la darrera
actualització és de l’any 2003 i el Sr. Tristany contesta que sí.
4.- Continua el portaveu del grup del PSC preguntant en referència a la
zona d’aparcament, les places que hi ha al carrer Graells. Diu que si actua
com a plaça d’aparcament seria bo que es marquessin convenientment,
perquè com que la gent aparca com pot llavors hi ha cotxes que queden
tancats. Si es compta com a plaça d’aparcament l’ideal seria fer un
marcatge adequat perquè els cotxes puguin sortir, perquè a vegades
aparquen un davant l’altre i es generen problemes.
El tinent d’alcalde delegat de Governació contesta que ha comptat sempre com a
aparcament. I en la última actuació de senyalització vial no es va tenir en
compte, però que en pren nota.
5.- Una altra sol·licitud de la qual ja van parlar amb l’Alcalde seria la
d’ampliar l’horari d’obertura de l’aparcament de Cal Badia, sobretot en
cap de setmana, intentant-ho allargar. Suposa que gent que va a sopar o
fa alguna activitat en dissabte no deixen el cotxe a l’aparcament per no
anar-lo a retirar a les nou de la nit. Per tant, aquest horari no és massa
incentivador i, a part, allargar-lo podria generar uns ingressos que
anirien bé a les arques municipals.
L’Alcalde contesta que és un tema que, tal i com li va avançar, s’està estudiant. I
la intenció és valorar la possibilitat d’allargar l’obertura de l’aparcament els
divendres i dissabtes.
6.- Per acabar, el Sr. Casas vol plantejar una sol·licitud al regidor de Via Pública.
I és que voldria que la brigada tingués en compte els embornals, en tant que
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estan molt tapats. N’hi ha alguns en que ja hi creix vegetació i tot i caldria fer
una neteja abans que vinguin nevades o pluges fortes.
L’Alcalde contesta que ja està previst i el regidor delegat de Via Pública aclareix
que en aquests moments la brigada només compta amb quatre efectius, perquè
hi ha gent de vacances. N’hi hauran un parell que s’hi dedicaran quan puguin,
en tant que ara venen les llums de Nadal.
- Pel Grup Municipal de CIU:
La Sra. Cloti Farràs intervé i recorda que en l’anterior mandat el Sr. Jordi Casas,
llavors també portaveu del PSC, sempre deia que com que intervenia en segon
terme a vegades s’estalviava de fer algunes preguntes, i que ara aquest és el seu
cas. Així i tot planteja les següents qüestions:
1.- En una entrevista de radio, a Excursions en Xarxa, van sentir a
l’Alcalde un comentari, referint-se al Valentí Fuster, que com tothom sap
a part de cardiòleg de gran prestigi a nivell mundial, també és un fill
adoptiu de la vila de Cardona i va afirmar: “ens està ajudant a crear
projectes de Cardona que faran que el poble tiri endavant”. Com que en
moments difícils el grup de CiU s’alegra molt de tenir motius
d’optimisme, els agradaria saber en què es concreta aquesta col·laboració
i si des de l’equip de govern es compta amb altres col·laboracions o
s’estan indagant altres línies de treball en matèria de promoció
econòmica.
L’Alcalde agraeix a la portaveu que hagi escoltat la seva entrevista. Diu que en
Picó li va preguntar sobre el Valentí Fuster i tal i com ja es va avançar als grups,
s’està treballant amb la Fundació SHE en projectes de salut, educació i esport
per a Cardona. En aquest sentit, ja va dir que n’estaven parlant i que es vol
elaborar i presentar una proposta en aquest sentit, a partir d’un projecte en
l’àmbit esmentat, que quan estigui tancada els presentarà per tal d’estudiar-la
conjuntament. Com també els ja explicat altres vegades, de moment no es pot
concretar res més, s’està analitzant el que es pot fer i no es pot fer en els propers
sis anys a Cardona a nivell de tots aquells projectes que puguin enquadrar-se en
les prioritats del govern, que són les de Cardona, sobretot a nivell esportiu, i que
es poden portar a terme amb la col·laboració de cardonins il·lustres. La relació
amb en Valentí Fuster no és d’ara, sinó de fa anys, i hi ha projectes que ja s’estan
desenvolupant en aquests moments i que s’emmarquen en aquesta
col·laboració. I pel que fa a projectes més importants, quan se’n puguin
concretar els detalls, se’ls farà arribar la informació.
A banda d’això amb en Marc Bernadich, a qui ja coneixen, s’està treballant tot el
tema del wellness, que és un altre pilar bàsic del projecte d’educació, salut i
esport de Cardona. La situació socioeconòmica no és favorable i això fa que tot
vagi més lent del que seria desitjable.
Pel que fa a la resta de línies de promoció econòmica, si volen més concreció ja
els la faran arribar.
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2.- La Sra. Farràs continua dient que en aquesta mateixa línia el seu grup,
per descomptat, està molt interessat en promocionar Cardona. I, en
aquest sentit, van participar en les jornades de promoció o de pluja
d’idees que va organitzar l’Associació d’Empresaris de Cardona per
endegar projectes en matèria de turisme, que es fa fer al Parc Cultural de
la Muntanya de Sal. Recorda que en la segona de les dues sessions que es
van fer l’Alcalde va fer una exposició relativa a la Fundació Cardona
Històrica on va afirmar que estaven pendents de fer contactes tant amb
inversors privats com amb empreses que es poguessin establir a Cardona.
Demana com està aquest tema.
I després es va parlar d’una tercera sessió que, si no va entendre
malament, semblava que organitzaria l’ajuntament, que agafava el
testimoni de la iniciativa. Voldria saber si aquesta sessió es farà, entre
altres coses perquè la gent que vam quedar encarregada de presentar
possibles projectes, fa tant temps que els vam fer que a l’hora de
presentar-los, costarà una mica.
El Sr. Tristany contesta que en relació a les jornades que va organitzar
l’Associació d’Empresaris de Cardona, en principi dimarts vinent té una reunió
amb aquesta entitat per intentar fer un traspàs de tota la feina que es va fer ,
perquè ara ho continués liderant l’ajuntament. L’AEC ha fet una tasca que
considera molt bona en les dues jornades. S’ha deixat un temps, potser excessiu,
perquè els diferents grups de treball poguessin treballar les propostes i li consta
que no tots els grups han continuat les tasques, per les dificultats que a vegades
presenta la col·laboració público-privada.
Aquests últims dies va estar treballant amb la secretària i un altre membre de
l’AEC i en principi s’havia de convocar una reunió el proper dimarts a la tarda,
desconeix si està confirmada però que, en tot cas, es desenvoluparà de forma
imminent. I evidentment a partir d’aquí es tornaran a convocar tots els
participants per intentar donar continuïtat al que es va començar, en tant que és
una feina molt interessant.
Pel tema de les prioritats que va sortir de les jornades, dir-los que el govern hi
està treballant, perquè així ho va assumir. Moltes ja les tenia previstes i d’altres
no. La primera prioritat que va sortir va ser la de crear rutes naturals i
patrimonials i en això ja es disposa d’un projecte que es presentarà en breu, des
dues rutes a Cardona per a les quals es vol aconseguir finançament de la
Fundació SHE, perquè l’ajuntament no té la suficient disponibilitat
pressupostària per assumir-ne el cost.
Pel que fa al Marc Bernadich, ahir mateix s’hi va mantenir una reunió a la
Fundació Universitària del Bages. Sí que és veritat que hi ha un contacte
pendent de fer i que s’han parat les gestions. Per això s’ha reactivat el procés i
s’ha definit un calendari per articular l’agenda de contactes.
D’altra banda, el projecte de wellness es vol enllaçar amb el projecte global de
salut, educació i esport de Cardona, de manera que tindrà algunes variacions
perquè, tal i com estava, no encaixava amb el model de poble que el govern vol
per Cardona.
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3.- Finalment, la portaveu del grup municipal de CiU pregunta per dos
temes més pràctics. Un és que la gent els pregunta com ha quedat el tema
del sauló dels camps de futbol i quines són les actuacions a fer. I un altre
tema és el dels fanals que s’han espatllat, un que va caure fa dies i que no
s’ha reposat a la carretera del Miracle i l’altre a l’entrada de Cardona.
Demana si s’ha mirat l’estat dels fanals que hi ha a la carretera del
Miracle, perquè tenen entès que el cap que va provocar la caiguda va ser
petit, de manera que per seguretat s’hauria d’emprendre alguna actuació.
L’Alcalde contesta que hi ha un problema important que han detectat i que
s’està estudiant de l’enllumenat públic. Com saben, l’enllumenat públic de
Cardona és de fa anys i fa molt temps que no s’hi ha fet canvis importants
perquè s’anaven fent reparacions puntuals i amb això s’anava passant. Va haverhi una averia força important al carrer Rodes, passeig Mossèn Joan Riba i plaça
Escoles Escasany, que es va solucionar. Però l’enllumenat públic necessita una
intervenció important i urgent a nivell de renovació, perquè fa més de vint-icinc anys que no es fa una actuació seriosa a nivell d’enllumenat, a excepció de
la intervenció del passeig Mossèn Joan Riba.
Segueix el regidor delegat de Via Pública dient que pel que fa al tema dels fanals,
hi estan treballant els serveis tècnics. En el cas del fanal de l’avinguda del
Rastrillo, davant del Cine Modern, va picar-hi un cotxe i va marxar sense dir res.
Llavors quan va anar a arreglar el cotxe, la Policia es va adonar que havia sigut
el conductor que havia tingut la col·lisió amb el fanal. Ara s’està vetllant amb les
corresponents companyies asseguradores per poder-lo restituir.
La Sra. Farràs pregunta per l’altre fanal, en tant que hi ha un tros de la carretera
del Miracle que queda fosc, en tant que quan el fanal va caure es va tallar i ara hi
ha un fanal menys.
L’Alcalde demana on està situat aquest fanal i la portaveu de CiU contesta que
davant del bar i el taller de Citroën.
L’Alcalde continua dient que el cap de la brigada ho té controlat, de manera que
es restituirà el fanal tant ràpid com sigui possible.
La Sra. Farràs diu que en el mandat anterior s’anaven canviant alguns fanals de
tant en tant, perquè els peus es rovellen i si es tira sal sovint, encara més. Cal
donar-hi una ullada per seguretat, perquè el fanal, quan va caure, ho va fer
sobre la terrassa del bar i sortosament no va tocar a ningú.
El Sr. Estruch reitera que hi intervindran. I pel que fa al sauló, hi ha hagut
problemes amb l’empresa que es va contractar. El primer sauló que va portar no
era de la qualitat esperada i el segon semblava que sí, però tampoc ho va ser. Per
tant, ara vindrà un tercer sauló amb la qualitat desitjada, després de parlar amb
el Club i veure les corresponents mostres. Ja s’hauria fet el canvi, però el dia
proposat no anava bé al Club.
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El Sr. Ballesteros precisa que hi havia programats partits del primer equip i dels
juvenils, i que es creia que seria massa just, de manera que es va demanar que es
fes el canvi en dilluns. També explica que a La Coromina s’està arreglant la pista
de tenis, i s’hi posarà una xarxa nova, per veure si es pot motivar una mica més
a la gent perquè torni a jugar a tennis. I a la pista de Cardona es farà el mateix i
es posaran xarxes, una tanca i es deixarà en millors condicions.
La Sra. Farràs pregunta si el sauló de La Coromina també es canviarà i l’Alcalde
contesta que sí, però que hi ha un problema d’entesa amb l’empresa que ha
subministrat el sauló, perquè l’ajuntament no vol pagar més diners dels que ja
ha pagat. De totes maneres, espera poder solucionar aquest problema d’entesa
en breu.
L’Alcalde dóna les gràcies a tots els assistents i anuncia als grups municipals que
l’equip de govern treballarà per fer-los arribar en breu la proposta de pressupost
per al 2013. També convida molt especialment als regidors a l’acte que es
portarà a terme el dia següent, de signatura del conveni de col·laboració en
matèria de turisme i cultura entre els ajuntaments de Cardona i Barcelona, i pel
qual l’ajuntament de la capital reconeixerà d’heroic paper de Cardona en la
defensa de les llibertats catalanes en la Guerra de Successió.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-dos hores quaranta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta
que, com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

