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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 23 DE DESEMBRE DE 2014
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia
23 de desembre de 2014, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR.
FERRAN ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a
continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusen la seva absència els Regidors:
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Es fa constar que el Regidor Sr. Francesc Villegas i Martínez s’incorpora a la
sessió plenària quan es comença a discutir el punt de l’Ordre del Dia “2.1.Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la revisió anual del padró
municipal d'habitants, amb referència a l'1 de gener de 2014.”
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 4 de setembre i Ple extraordinari del dia 22 de setembre de
2014.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 4 de
setembre i Ple extraordinari del dia 22 de setembre de 2014, s’aproven per
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unanimitat dels 10 membres presents de la Corporació dels tretze que la
composen.
Es fa constar que s’incorpora a la sessió plenària el Regidor del Grup
Municipal de CIU, Sr. Francesc Villegas Martínez.

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.2.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la revisió anual
del padró municipal d'habitants, amb referència a l'1 de gener de
2014.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió
anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2014,
cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme
durant l'exercici anterior.
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la
presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de
Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11
d'abril de 1997).
Atès el que disposa l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, R.D. 2612/1996, de 20 de desembre.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb
referència a l'1 de gener de 2014, amb tota la documentació que
comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant l'exercici
anterior.
El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:
POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2013

4.921 habitants.”
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Intervencions:
L’Alcalde explica que el descens de població és una realitat que ja es coneixia
però que ara s’ha confirmat el descens dels cinc mil habitants. És una xifra
preocupant i que reflexa una davallada d’habitants que s’ha accentuat en els
darrers anys, tot i que la població ha mantingut un descens des de l’any 1991.
Cardona va arribar a tenir més de 7.800 habitants i al llarg dels anys s’ha
anat perdent població, arribant a aquesta xifra amb un canvi important del
model de poble. No vol discutir quines han estat les circumstàncies que han
portat el municipi a aquesta situació, però sí que és veritat que tots els
ajuntaments i governs municipals han fet el que han pogut per tal d’evitar-ho.
Sí que és cert que en el moment en que s’havia d’haver planificat el territori i
diversificat la indústria i empreses locals, als anys setanta i vuitanta, no es va
fer, i no es va posicionar estratègicament el municipi, i ara se’n pateixen les
conseqüències. Malgrat això l’actual ajuntament va iniciar una campanya per
aconseguir que, com a mínim, les persones que viuen al municipi
s’empadronin, i que també ho facin totes aquelles persones que actualment
no hi viuen però ho vulguin fer. En el proper ple, a més, es vol portar a
aprovació una ordenança pel qual s’oferiran incentius en matèria de lloguer
d’habitatges, en tant que es vol fomentar que la gent pugui residir a Cardona.
L’habitatge i l’ocupació són els dos àmbits en els quals l’equip de govern vol
incidir prioritàriament.
En els darrers tres anys s’ha viscut una crisi de gran magnitud, a nivell global,
que ha provocat un descens de població en molts pobles i ciutats. A Catalunya
la població ha crescut en les èpoques de bonança. I a Cardona no s’ha crescut,
però durant uns anys es va aconseguir frenar el descens.
Com a conseqüència directa de baixar dels 5.000 habitants hi ha la
disminució de la participació en els ingressos de l’estat o la disminució del
nombre de regidors, de 13 a 11, afectant al plenari. Per la resta i a nivell
competencial no hi hauran conseqüències immediates, tot i que sí que pot
tenir efectes.
Considera que Cardona està ben posicionada, compta amb una planificació
estratègica ja consensuada i hi ha la intenció ferma de desenvolupar les
quatre línies que al seu parer poden comportar augmentar la població. Una
d’aquestes línies és portar a terme una bona política d’habitatge. Una segona
línia és fomentar la promoció econòmica i, en aquest sentit, a part
d’incrementar la partida per primer cop ens dotarem d’una estructura molt
potent, amb un pla que no s’havia fet mai, que ha de portar bons resultats i
que ha de seguir les línies estratègiques marcades amb el consens obtingut
que avala el camí a seguir. Una altra línia de gran importància és el projecte
Cardona Integral, amb totes les seves derivades, i la quarta és el foment del
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turisme, que ha de poder mantenir els llocs de treball existents i crear nova
ocupació.
A partir d’aquí entre tots s’ha d’aconseguir captar el màxim nombre de
residents possible. Tenim un municipi on es fa una aposta clara per la
qualitat de vida i amb uns bons serveis públics. Es disposa d’un nou
planejament urbanístic que ha de permetre que el municipi es pugui
desenvolupar, tot i que no serà senzill promoure la creació de nou sòl
industrial i menys amb l’actual situació de l’INCASOL. S’estan creant
oportunitats en el territori, en col·laboració amb altres municipis com
Solsona, amb el qual es treballa en matèria de promoció dels polígons
d’activitat econòmica i turisme, entre d’altres. A nivell de promoció
econòmica i ocupació hi han grans oportunitats de treball i han de permetre
que es pugui recuperar la població, encara que sigui de forma lenta i amb la
dificultat afegida de tenir una població molt envellida. Per això vol expressar
la voluntat de l’equip de govern de continuar treballant per fomentar
l’augment de la població i buscar totes les eines perquè el creixement
demogràfic, econòmic i social sigui una realitat.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que aquesta
xifra és una constatació del que ja es veia a venir. I com va comentar a nivell
personal i ara fa a nivell públic s’hi s’ha arribat a aquesta xifra és que alguna
cosa no s’ha fet bé. No vol carregar la responsabilitat a l’equip de govern
actual en tant que des del tancament de les mines els anys noranta s’ha
produït una disminució demogràfica a la qual no s’ha sabut posar remei.
Considera que la orientació que es vol donar ara a la població va en bona
direcció. Cal centrar-se en el foment de l’ocupació i vetllar-ho molt, de
manera que el seu grup espera que amb aquest nou impuls a la promoció
econòmica i els ajuts al lloguers s’aconsegueixi incentivar l’augment de
població. La idea és que aquesta xifra sigui el llindar mínim i a partir d’aquí
es comenci a créixer. Cal assumir la responsabilitat de cadascú i reconèixer
que fins ara no s’ha aconseguit acabar d’enfocar bé el camí a seguir. És una
crítica que ens hem de fer tots i espera que a partir d’ara es pugui viure un
creixement demogràfic, encara que sigui lent.
La portaveu del Grup Municipal de CiU, Sra. Cloti Farràs, intervé dient que
davant aquesta situació el seu grup sent preocupació. Aquesta és la paraula
que millor defineix el seu sentir en aquest moment. Un altre punt de l’ordre
del dia del ple és l’aprovació definitiva del POUM, que està pensat no per
l’actual població, sinó més gran. Aquesta preocupació no és d’ara, sinó que ja
ve de temps. I del que ha dit l’alcalde rectificaria que, tot i que la
conseqüència immediata és que es baixa el nombre de regidors a 11 i que
disminueix l’aportació econòmica del govern, el seu grup sí que tenen una
preocupació que pensen que ha de ser immediata i que és com replantejar els
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serveis. No s’ha d’esperar a que els fets es consumin sinó que cal començar a
planificar abans que les coses passin, perquè quan les coses venen fetes és
molt difícil lluitar-hi. Avui s’aprova el padró a 31 de desembre de 2013, però
al seu grup els agradaria saber el padró actual aproximat. Una altra cosa és
saber si arran de la carta que va fer l’equip de govern hi ha hagut resposta, i
què s’ha aconseguit. En el proper ple es portaran els ajuts al lloguer i a les
iniciatives emprenedores. I cal saber quins objectius ens marquem amb
aquestes mesures perquè, com que Cardona compta amb pocs recursos, els
diners que s’hi inverteixin, cal que hi estiguin ben destinats per tal que donin
bons resultats. El seu grup s’ha expressat moltes vegades en aquest mateix
sentit i fins i tot s’ha ofert a treballar conjuntament, però les coses han anat
com han anat, de manera que esperen que d’aquí en endavant puguin
treballar tots plegats per millorar aquestes dades i fer un replanteig general
del que es fa i en què es gasta per administrar amb la màxima eficiència els
recursos disponibles, que ara disminuiran.
L’alcalde diu que no es pot aspirar a tenir una població de prop del set mil
habitants com hi havia en un passat, però no es pot renunciar a l’objectiu que
Cardona tingui entre 5000 i 6000 habitants. En el curt termini serà difícil,
però s’han de posar les mesures que ho facin possible, com ja ho està fent
aquest ajuntament, tot i que probablement tard. No hi ajuda la situació
general del país i l’encallament institucional, que no ha permès avançar en
molts projectes que haurien pogut generar ocupació. A tot el país s’ha produït
el tancament d’empreses, i tots coneixen casos que han generat situacions
dramàtiques, com és el de Tradema a Solsona. Malgrat això a Cardona en els
darrers anys s’han registrat dades positives, en tant que s’han creat petites
activitats econòmiques, molt més que en els darrers deu anys. La
col·laboració Cardona-Solsona i amb el sector privat pot ser un important
revulsiu, de manera que serà important analitzar-ne els resultats amb el
mateix programa d’Observatori de l’agència, que ja s’ha previst. Les mesures
inicials, a part del foment de la promoció econòmica, també s’han de centrar
en un pla d’incentiu a l’habitatge, i en aquest àmbit el govern ja ha elaborat
una proposta de nova ordenança d’ajuts al lloguer, que han fet arribar als
grups municipals a efectes de que es pugui aprovar en el primer ple de l’any
2015 i per tal que hi puguin fer les esmenes o observacions que considerin.
També hi ha la intenció de fer alguna acció en el sòl de propietat municipal
que es concretarà un cop es pugui programar amb més detall. Totes aquestes
polítiques de promoció econòmica i habitatge han de tenir continuïtat en el
proper mandat, de manera que és important que siguin el màxim de
consensuades. En el pla estratègic de Cardona l’habitatge hi apareix
moltíssim i hi han idees interessants que s’estan començant a desenvolupar.
El Pla d’habitatge és una acció immediata, així com els ajuts a
l’emprenedoria, que es concretaran en una nova ordenança, en la que es
diferenciarà la quantia d’incentiu en funció del projecte, la inversió que es
generi i l’ocupació que es generi. L’equip de govern també té molta confiança
en el turisme i en el projecte Cardona Integral, en tant que ha de suposar la
creació de llocs de treball immediats derivats de les obres i també de
posteriors per l’impuls del desenvolupament local a través de la col·laboració
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público-privada. Una col·laboració que també s’està fomentant amb Solsona i
les associacions d’empresaris, i que ha estat un projecte molt ben valorat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya com ho demostra el fet que ha atorgat dos
ajuts per a la contractació, respectivament, per al perfil d’alta direcció de
coordinació dels dos territoris i del tècnic de promoció econòmica de
l’ajuntament de Cardona. Avui precisament s’acaba el procés de selecció per
aquesta segona plaça de tènica/a i ja es podrà incorporar la persona que
resulti més ben valorada.
També hi ha un altre punt en el qual s’ha de treballar i és la proposta de
modificació d’estatuts de la Fundació Cardona Històrica per fer aquesta
entitat més operativa i generadora de riquesa. La proposta de modificació
d’estatuts per part de l’equip de govern està tancada i es farà arribar als grups
per la seva valoració. I en aquest punt cal dir que per concretar la proposta
s’ha comptat amb una persona de reconegut prestigi, a petició expressa de la
directora general de turisme de la Generalitat: el sr. Pere Duran, que va ser
durant disset anys el director de Turisme de Barcelona. Al sr. Duran se li van
donar els estatuts de la Fundació, les quatre idees bàsiques i objectius que es
volien assolir i ell mateix va elaborar la nova proposta d’estatuts segons la
seva visió i experiència. I aquesta és la proposta que s’ha acceptat, amb
algunes variacions, i que es farà arribar a la resta de grups municipals. Una
proposta consensuada amb una persona independent i de prestigi, que s’ha
jubilat fa poc de la seva feina a Turisme de Barcelona i que s’ha ofert
altruïstament a ajudar Cardona en aquest procés de millora.
La Sra. Farràs demana el número d’habitants de Cardona a desembre de 2014
i l’alcalde contesta que n’hi han uns 4.910.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

2.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona,
redactat d’acord amb les prescripcions efectuades en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
corresponent a la sessió celebrada en data 18 de novembre de
2014.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Vist l'expedient de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
d'aquest municipi.
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Atès que en data 3 de juliol de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar
provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardona
redactat pels Serveis Tècnics Municipals i formulat per aquest Ajuntament.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la
sessió de 18 de novembre de 2014 va adoptar l’acord d’aprovar definitivament
el Pla d’ordenació urbanística municipal de Cardona, promogut i tramès per
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i la consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, amb la incorporació de les prescripcions efectuades en l’esmentat
acord de data 18 de novembre de 2014.
Atès que els Serveis tècnics municipals han elaborat l’esmentat text refós del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Cardona.
Atès el que disposa el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i
el seu Reglament, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Cardona, redactat d’acord amb les prescripcions efectuades en l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central corresponent a
la sessió celebrada en data 18 de novembre de 2014 i d’acord amb la
notificació efectuada a aquesta ajuntament a través de l’EACAT en data 1 de
desembre de 2014
Segon.- Trametre l’esmentat text refós al Departament de Territori i
Sostenibilitat, on s’inclouen les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos,
en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret 305/2006, de 18 de juliol i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de
juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació
definitiva.”
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Intervencions:
L’Alcalde explica que el POUM va passar el tràmit de la Comissió
d’Urbanisme amb poques modificacions a nivell general. Sí que hi van haver
modificacions tècniques que consten en la documentació que s’ha fet arribar
als grups. Però sí que és cert que hi va haver una modificació substancial i és
que la Comissió, a petició del director general d’Urbanisme, va treure el
sector de Planés, que estava qualificat com a no delimitat. L’ajuntament va
defensar que Planés continués com a no delimitat, tal i com s’havia proposat i
aprovat. Però la decisió de la Comissió d’acord amb el director general va ser
unilateral en tant que entenen que no es pot justificar aquesta previsió de sòl
com a urbanitzable, encara que sigui com a no delimitat. És un sector en que
l’equip de govern no creia, en tant que es considera que no és un sector per
desenvolupar, però es va decidir deixar-lo tan sols com a possibilitat futura
d’ampliació de sòl a urbanitzar, si mai fos necessari. El POUM entrarà en
vigor un cop torni a passar per la Comissió i es publiqui.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
La portaveu del Grup Municipal de CiU, Sra. Cloti Farràs, intervé dient que
han entès la modificació que comenta l’alcalde, però que volen dir que se’ls ha
enviat la informació amb molt poc temps i que no han tingut temps de revisar
la documentació suficientment. L’alcalde els ha dit que els passaria altres
propostes pel Ple de gener, però ha de comptar els dies laborables que els
deixa per examinar la documentació perquè ha de tenir en compte que han de
buscar el temps fora del seu horari laboral i a vegades se’ls fa difícil trobar el
moment per poder-s’ho estudiar.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6) i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i
del Grup Municipal del PSC (1).

2.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació
inicial del projecte executiu d’obres anomenat “Remodelació del
camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa”
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atès que s’ha procedit a la redacció del projecte executiu anomenat
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida
activa”, per BAENA CASAMOR Arquitectes BCQ, SLP., amb un pressupost
d’execució per contracte de 1.387.700,14 euros, IVA inclòs.
Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 36 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment
d’aprovació de projectes d’obres ordinàries.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en
aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte executiu
anomenat “Remodelació del camp de futbol de Cardona com a
camp de vida activa”, amb un pressupost d’execució per contracte de
1.387.700,14 euros IVA inclòs.
Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat
inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les
al·legacions i reclamacions pertinents.
Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al·legacions
durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament
aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb
efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació
pública.
Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que el que es proposa és l’aprovació del projecte d’execució
del camp de vida activa, amb un valor d’un milió tres-cents mil euros IVA
inclòs. És el final d’un procés que ja s’ha iniciat amb les obres d’enderroc. El
projecte de consolidació i estabilització del camp ja s’ha aprovat i està
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pendent d’adjudicació. I aquest és el projecte executiu que ja ha estat explicat
als grups per part de l’arquitecte director,on s’han tingut en compte les
aportacions dels mateixos grups i del Club de Futbol Cardona en temes com
la previsió d’un cinquè vestidor, l’accés directe al camp, el tancat del camp i
les previsions derivades del tema federatiu per un possible ascens del Club de
Futbol. També es deixarà feta l’entrada unitària per al futur projecte de la
segona fase de la zona esportiva. És un projecte complex i el finançament hi
és, però s’està tancat el tema dels pagaments, de manera que el conveni
encara no s’ha signat i s’estan concretant les previsions a nivell de tresoreria
en tant que és l’ajuntament qui assumeix l’execució de l’obra, com a promotor
de la mateixa.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que per al seu
grup es considera un projecte de gran interès, i que tenen tota la voluntat que
tiri endavant quan abans millor. Hi han alguns aspectes del projecte que
consideren que encara estan a l’aire i creuen que els agradaria haver tancat
abans de que el projecte hagués estat portat al Ple, com és el tema del
finançament. També hi han altres temes com la geotèrmia, en tant que es va
quedar que es donaria resposta als grups al respecte i ells, en aquest moment,
desconeixen aquesta informació.
En general el projecte està bé i serà una bona obra, que volen que s’inici quan
abans millor, però té mancances com la problemàtica de l’aparcament. El seu
grup, com saben, no compartia el lloc on s’havia de projectar la zona
esportiva municipal, però donat que s’ha triat aquesta ubicació els interessa
que tiri endavant quan abans millor i, a tals efectes, tindran el seu vot
favorable.
L’alcalde intervé dient que es disculpa perquè tenen tres informes que els ha
fet l’enginyeria sobre el potencial consum d’aigua, electricitat i el tema de la
geotèrmia i la seva intenció era haver-los passat als grups. Són tres informes
fets per un enginyer local juntament amb el redactor del projecte de zona
esportiva per la Fundació SHE, el Sr. David Baena, on s’analitzen els
possibles consums d’acord amb el que s’està gastant ara i es justifica el
perquè de la geotèrmia i del complement d’una caldera elèctrica, i també el
tema de l’aigua.
Pel que fa al finançament ja està pactat amb la Fundació SHE, i es preveu una
aportació d’un milió tres-cents cinquanta mil euros, on també s’hi inclou el
projecte executiu de la zona esportiva que ha redactat la Fundació i ha cedit a
l’ajuntament. La resta de l’import es finança amb diners de la Diputació de
Barcelona, concretament amb 300.000 euros provinents del programa de
Xarxa de Governs Locals, amb un complement de 50.000 euros. I també
s’està a punt de tancar una aportació extraordinària de la Diputació per al
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projecte de cara al gener i que vagi més enllà del mandat que queda. És un
projecte, per tant, que també interessa a la Diputació de Barcelona i que tira
endavant.
El Sr. Casas demana com està el tema dels enderrocs, perquè creuen que era
més lògic fer els enderrocs també de la casa afectada, tot i que suposa que no
s’ha arribat a cap acord. I pregunta com es compaginarà si es comença a
construir i encara hi ha la casa pel mig.
El Sr. Estruch respon en el sentit que, com ja ha dit, hi han varis projectes
diferents. Per una banda hi han dos projectes d’enderroc, per una banda el de
les instal·lacions auxiliars i per altra banda l’enderroc de la casa. No negarà
que s’hagués pogut disposar de la finca de Cal Sort i s’hagués pogut
enderrocar la casa, molt millor. Els treballs d’enderroc ja han començat,
després es prosseguirà amb l’estabilització dels terrenys, que també són uns
mesos i una fase important. I entremig caldrà poder fer-se amb la casa, ja
sigui per acord o per expropiació. I s’està treballant a marxes forçades en
aquest sentit. Com saben, fa més de nou mesos que es negociava un acord
amb la propietat, però no ha estat possible arribar a un consens per motius
econòmics i no per manca de voluntat. Aquesta voluntat de negociació
continua oberta, però com que no se sap si s’arribarà a un acord, cal
continuar impulsant l’expropiació per poder ocupar quan abans millor. Es
disposa d’un calendari i com que hi ha molta feina, quan s’hagi acabat la
consolidació es té l’objectiu de poder ocupar la finca.
La secretària que subscriu explica quins tràmits s’han fet fins al moment i
quins tràmits resten per fer.
La portaveu del Grup Municipal de CiU, Sra. Cloti Farràs, diu que el seu grup
està content que finalment l’any 2015 sigui l’esperat any de construcció del
camp de futbol. Desitjarien molt que també pogués ser el de la inauguració
del camp de futbol, però en vistes del que han sentit fins ara, els sembla que
això serà molt difícil. Esperen que l’any d’inauguració sigui el 2016 i quan
abans millor. Els hauria agradat que el projecte se l’haguessin pogut fer més
seu, i pensa que no ha estat possible tot i que van començar bé i que es va fer
una reunió conjunta a Barcelona ara fa un any on es va concretar que els
grups es trobarien cada dos mesos. Però que pel que sigui aquestes reunions
no s’han fet, i també és cert que el projecte de zona esportiva ha tingut
diversos canvis fins arribar al plantejament actual i moltes vegades la
informació d’aquestes modificacions els ha arribat abans de la població que
del mateix equip de govern. Així, s’ha passat d’un projecte amb un
aparcament subterrani i un edifici al mig a un projecte amb pistes de pàdel,
amb el temps va desaparèixer l’aparcament i després l’edifici i ara s’arriba al
projecte actual. Per tant, el seu grup vol manifestar que els costa una mica
fer-lo seu perquè no els han deixat participar. El següent tema en el qual
volen insistir molt és el del finançament, que ja es va comentar a la comissió
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informativa. I l’altre tema que van demanar són els costos de manteniment
de les instal·lacions, donat que aquesta informació els tècnics l’haurien de
poder calcular. Aquesta informació no la tenen i creuen important que es
valorin els costos de manteniment que tindran aquestes instal·lacions perquè
de cara als propers anys s’hauran de tenir en compte, especialment donat el
moment econòmic en que ens trobem, i a elles els preocupa.
L’alcalde intervé en el sentit que el projecte també és seu, perquè és un
projecte de Cardona i de tots. A vegades la comunicació no ha estat tant fluïda
com tots haurien volgut, i certament hi va haver el compromís de la Fundació
SHE de fer reunions de seguiment que no s’han acabat fent, tot i que
l’ajuntament hi ha insistit. Però s’ha anat avançant molt en el projecte, i entre
gener i febrer sí que es preveu que es pugui organitzar una trobada amb el
doctor Fuster. A part, fa més d’un més que els grups tenen el projecte, i tot i
que hi ha hagut algunes modificacions, se l’han pogut mirar bé i fer les
aportacions que han cregut convenients. Al principi es van plantejar moltes
idees i es va treballar amb varis esborranys de projecte, però no hi havia res
aprovat i s’estava estudiant el millor plantejament possible, de manera que
estava clar que tot eren idees a estudiar. El projecte que tenim és millor i no
respon a un concepte d’estricte camp de futbol, sinó de camp de vida activa
on poder fer moltes coses, amb uns equipaments sostenibles. Evidentment
que es gastarà més aigua, perquè és un camp de futbol de gespa, però també
es reduiran altres conceptes i es disposarà d’un espai pel poble i per fer
activitats que projectin el municipi a l’exterior, permetent que Cardona
guanyi un espai públic on fer salut i millorant la façana sud. Un projecte que
tindrà un impacte important per a la població, i que permetrà connectar amb
la ruta del Camí Nou i el Vial Balconada. Per tant, s’apropa la façana sud al
centre històric i es facilita que la població senti el projecte més seu, vetllant
per una millora també a nivell de salut i qualitat de vida dels ciutadans.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal del PSC i 4 abstencions
del Grup Municipal de CIU .

2.4.- Donar coneixement del Decret de l’Alcaldia núm. 200 del
2014, dictat per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, corresponent a la modificació de crèdit núm.
5 del Pressupost municipal vigent.El Ple de la Corporació es dóna per assabentat del Decret de l’Alcaldia núm.
200 de 2014, dictat per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.
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Intervencions:
La Secretària que subscriu explica el decret i diu que el que es fa és
incorporar una subvenció de la Diputació de Barcelona per valor de 50.000
euros pel Projecte Cardona Integral.
L’alcalde recorda que es va demanar un complement en el marc del programa
de Xarxa de Governs locals i que es van aprovar aquests 50.000 euros amb
destí a poder desenvolupar el Projecte Cardona Integral.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

2.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 del Pressupost
municipal vigent.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden
demorar-se fins a l’exercici 2015, 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 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 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 6/2014, dins
el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
ESTAT DE DESPESES
Capítol I.- Despeses de personal
B02 920 12009 Retribucions bàsiques grup A1 PF
Serveis Generals
B02 920 12001 Retribucions bàsiques grup A2 PF
Serveis Generals
B02 920 12006 Triennis PF Serveis Generals

2.142.722,72 €
-10.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
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B02 920 12009 Altres retribucions bàsiques PF
Serveis Generals
B02 920 12100 Complement Destí PF
Serveis Generals
B02 920 12101 Complement Específic PF
Serveis Generals
B02 920 16000 Seguretat Social Serveis Generals
B04 132 16000 Seguretat Social Policia Local
Total Capítol I.- Despeses de personal

-10.000,00 €
-15.000,00 €
-20.000,00 €
-40.000,00 €
-24.000,00 €
2.013.722,72 €

Capítol II.- Despeses corrents de béns i serveis
1.795.305,82 €
A02 430 22699 Altres despeses diverses promoció econòmica
6.500,00 €
B02 920 22000 Material d’oficina
1.500,00 €
B02 920 22002 Manteniment programes informàtics
5.000,00 €
B02 920 22400 Primes d’assegurances
2.150,00 €
B02 920 22604 Despeses jurídiques
2.800,00 €
B02 920 22706 Contractes serveis i assistència administratius
3.000,00 €
B02 920 23020 Dietes personal
2.000,00 €
B02 920 23120 Locomoció personal
1.000,00 €
B03 912 23100 Locomoció càrrecs electes
1.500,00 €
B09 321 21200 Reparació i manteniment educació
8.100,00 €
B09 321 22699 Altres despeses diverses educació
5.000,00 €
C01 151 22706 Contractes serveis tècnics
22.850,00 €
C03 169 21200 Reparació i manteniment edifici Ajuntament
2.000,00 €
C03 169 21400 Reparació i manteniment vehicles brigada
3.000,00 €
C05 171 21000 Manteniment parcs i jardins
4.500,00 €
C08 162 46701 Conveni Consell Comarcal del Bages
Recollida selectiva
6.000,00 €
C09 419 22699 Altres despeses diverses agricultura
1.900,00 €
C12 133 22100 Energia elèctrica aparcament Cal Badia
1.500,00 €
D03 332 22699 Altres despeses diverses Arxiu
2.200,00 €
D04 334 22699 Altres despeses diverses promoció cultural
5.000,00 €
D05 341 22609 Adquisició material esportiu
1.700,00 €
D05 342 21200 Reparació i manteniment instal·lacions
esportives
16.200,00 €
D06 342 21200 Reparació i manteniment piscina
18.200,00 €
D09 341 22699 Altres despeses diverses sanitat
2.000,00 €
D10 338 48000 Subvencions entitats festives
600,00 €
D12 169 22699 Altres despeses diverses abandonament animal
1.500,00 €
D14 334 21200 Reparació i manteniment centre cívic
1.300,00 €
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis 1.924.305,82 €
Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació
de crèdit 6/2014, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15
dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini
no s’haguessin presentat al·legacions.
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda Sra. Aida
Molner per a que expliqui el dictamen.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda explica el decret i concreta que es
suplementa el crèdit de diverses partides a través d’altres partides
pressupostàries que no es gastaran, totes elles de personal: la de policia, la
plaça de secretari que no s’ha cobert i l’estalvi que s’ha generat de capítol I
derivada de la baixa d’una funcionària.
L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6) i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i
Grup Municipal del PSC (1).

2.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació
inicial del Pressupost General i de la Plantilla de Personal d’aquest
Ajuntament per a l’any 2015.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Format el Pressupost general de l’Ajuntament de Cardona per l’exercici de
2015, així com les seves Bases d’Execució i la plantilla de personal, de
conformitat amb allò establert a l’article 168.1, a) del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i per
l’article 18.1, a) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist el contingut de l’informe de Secretaria-Intervenció de data 16 de
desembre de 2014, així com els informes sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, del que es després que la situació és d’equilibri i
de compliment de la regla de despesa.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’estat d’ingressos i despeses.
Vista la proposta de plantilla de personal de la que resulta l’amortització de
les places següents:
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-

En les places de personal funcionari, escala d’administració general,
sots-escala tècnica, una plaça d’administratiu, grup C1, CD 19, i
dedicació parcial de 30 hores, adscrit a serveis generals.

-

En les places de personal laboral, una plaça de conserge del teatre
municipal Els Catòlics, amb nivell de grup E, nivell equip CD 11 i
dedicació complerta.

Tal com s’explica a l’informe de Secretaria, l’amortització de les places resulta
de l’execució del Pla d’ajust de l’Ajuntament de Cardona pel període 20132022 i en compliment d’allò establert a l’article 21 de la Llei 22/2013, de 23
de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2014.
Aquesta Alcaldia, previ informe favorable de la Comissió informativa, i en
compliment del que disposa l'article 168.4) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de
Cardona per a l’exercici econòmic de 2015, juntament amb les seves bases
d’execució, amb el resum per capítols següent:
I.- PRESSUPOST MUNICIPAL.1.- ESTAT D'INGRESSOS CAPÍTOLS

A) OPERACIONS CORRENTS:
1.- Impostos directes ............................................................
2.- Impostos indirectes ........................................................
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos ...........................
4.- Transferències corrents ..................................................
5.- Ingressos patrimonials ...................................................

EUROS
2.161.000,00 €
75.000,00 €
667.150,00 €
1.424.360,00 €
106.150,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Alineació d’inversions reals ...........................................
0,00 €
7.- Transferències de capital ...............................................
2.001.386,00 €
8.- Actius financers .............................................................
0,00 €
9.- Passius financers ............................................................
110.424,00 €
__________________________________________________________
TOTAL ESTAT INGRESSOS ..................................
6.545.470,00 €
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2.- ESTAT DE DESPESES.A.- CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DESPESES:
GRUPS

EUROS

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

1.908.222,00 €
188.811,00 €
890.304,00 €
2.138.945,00 €
899.188,00 €
520.000,00 €

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

6.545.470,00 €

B.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:
CAPÍTOLS

EUROS

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

1.963.563,00 €
1.724.706,00 €
55.000,00 €
210.391,00 €

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

3.000,00 €
2.123.810,00 €
0,00 €
0,00 €
465.000,00 €

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

6.545.470,00 €

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de totes
les places reservades a personal funcionari i laboral.
Tercer.- Sotmetre els anteriors acords a informació pública per termini de
quinze dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona
i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament als efectes de la presentació de
reclamacions o al·legacions.
Quart.- Considerar aprovats definitivament els acords relatius al
pressupost 2015 i les seves bases d’execució, així com la plantilla de personal
en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació.
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Cinquè.- Aprovats definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de
Cardona per a l’exercici econòmic de 2015, juntament amb les seves bases
d’execució, així com la plantilla de personal, procedir a la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i trametre’n una còpia a
l’Administració de l’Estat.”
PLANTILLA DE PERSONAL
A) LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Número Denominació
Places
1
Secretari-Interventor

Grup
A2

CD Dedicació
22

Complerta

Vinculació Adscripció
a la plaça
Vacant
Secretaria

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

Grup

CD Dedicació

A1

30

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

A1

24

Complerta

Propietat

Serveis Gen
Inversions

Adscripció

Serveis
Generals

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

Grup

CD Dedicació

C1

15

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Intervenció
Serv. Finan.
Hisenda
Territori
Secretaria

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Llicències MA

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Tresoreria

1

Administratiu

C1

15

Complerta

Propietat

Atenció al
públic

19

1

Administratiu

C1

14

Complerta

Propietat

Jutjat de Pau

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

Grup

CD Dedicació

A1

20

Complerta
Parcial
15 h
Parcial
10 h

1

Tècnic Arquitecte

A1

22

1

Tècnic Arqueòleg

A1

20

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció

Propietat

Urbanisme

Propietat

Art i Història

Vinculació
a la plaça
Vacant

Adscripció

Arxiu

3.1.2.- CLASSE TÈCNICS MITJOS
Número Denominació
Places
1
Aparellador

Grup
A2

CD Dedicació
21

Complerta

Urbanisme

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

Grup

CD Dedicació

C1

19

Complerta

Vinculació
a la plaça
Propietat

Adscripció
Policia Local

1

Caporal

C2

15

Complerta

Propietat

Policia Local

1

Caporal

C2

15

Complerta

Vacant

Policia Local

6

Policia Local

C2

14

Complerta

Propietat

Policia Local

2

Policia Local

C2

14

Complerta

Vacant

Policia Local

B) QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL
Número Denominació
Places
1

Auxiliar Administratiu

Nivell equip
Grup
C2

Nivell Dedicació
equip
CD
11

Complerta

Tipus
Contracte
Indefinit

20

1

Auxiliar Administratiu

C2

11

Indefinit

14

Parcial
15 h
Complerta

1

C2

1

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

C2

12

Complerta

Indefinit

C2

12

Indefinit

C2

12

Parcial
7h 13'
Complerta

E

10

Complerta

Indefinit

2

Peó Serveis Varis Brigada

E

10

Complerta

Indefinit

1

Assistent Social

A2

16

Indefinit

1

Assistent Social

A2

16

1

Educadora Social

A2

16

2

Treballadora Familiar

C2

12

Parcial
20 h
Parcial
20 h
Parcial
20 h
Complerta

2

Auxiliar de la Llar

C2

12

1

C2

12

1

Auxiliar Administratiu
Serveis Socials
Enginyer

A1

22

1

Aparellador

A2

21

1

Professor Escola d’Adults

A2

1

Auxiliar Biblioteca

1

Conserge
Serveis Generals
Conserge
Pavelló
Conserge
Escola Joan de Palà
Conserge
Escola Mare de Déu del
Patrocini
Tècnic Promoció
Econòmica
Tècnic Comunicació i
Participació
Tècnic Habitatge

5
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

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

Indefinit

Indefinit

Temporal
Indefinit
Indefinit
Indefinit

16

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

C2

13

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

E

11

Complerta

Indefinit

C2

11

Complerta

Indefinit

A2

18

Complerta

Temporal

A2

18

Complerta

Indefinit

A2

18

Complerta

Indefinit

C2

12

Indefinit

*

*

Parcial
20 h
Complerta

Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit

Indefinit

21

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner, per a que expliqui el dictamen.
La Sra. Aida Molner explica que, tal i com s’ha comentat en les diverses
reunions mantingudes amb els grups municipals, les principals línies són:
l’impuls de la promoció econòmica, la qualitat de vida i reforç del pla local de
serveis a les persones, la millora de l’habitatge, la millora de l’espai públic, el
turisme (a part del reforç de la Fundació Cardona Històrica) i la incorporació
de noves inversions estratègiques.
Aquest 2015 el pressupost d’ordinari és de 4.381.320 euros i el d’inversions
de més de dos milions d’euros.
Pel que fa al personal, s’ha produït l’amortització de dues places i aquest any
hi haurà el retorn d’una part de la paga extra de 2012 i també la incorporació
del secretari d’habilitació nacional. També s’han disminuït les hores extres de
la brigada i de la policia.
Pel que fa a la partida d’economia destacar l’augment de les amortitzacions i
recordar que només del crèdit ICO pagarem 222.747,28 euros. Però com que
es porta a aprovació una rebaixa de l’interès d’aquest ICO, que suposa un
estalvi de 43.000 euros, i alguns préstecs ja han vençut, l’estalvi en interessos
és major i suposa uns 77.000 euros.
La partida de promoció econòmica ha incrementat lleugerament. S’hi inclou
tot el projecte de col·laboració amb Solsona i d’incorporació d’un AODL.
També s’hi preveu el pla de dinamització de polígons industrials, la
continuació de la línia d’ajuts als nous emprenedors i les accions del pla
estratègic. A part, s’ha incorporat una nova partida de formació a l’ocupació,
tot i que ja es compti amb subvenció en aquest sentit de la Diputació de
Barcelona.
Pel que fa al manteniment de parcs i jardins, es redueix la partida en 15.000
euros perquè la Diputació de Barcelona ha tret la línia de plans d’ocupació i
l’ajuntament preveu contractar una persona per reforçar aquesta línia.
També s’ha creat una partida relativa al pla de manteniment i reparació de
carrers del nucli antic, per un import de 20.000 euros.
Pel que fa a les línies de serveis socials, s’ha incrementat la partida dels ajuts
socials, que era de 30.000 euros.
També s’ha creat una partida d’ajuts per al lloguer, per un import de 15.000
euros.
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Les partides de festes i cultures tenen una lleugera disminució en tant que
l’any passat estaven pressupostats els costos relatius al programa d’actes
2014 de commemoració del tricentenari de la Guerra de successió.
Pel que fa a la piscina, l’any passat s’hi va produir una averia, de manera que
la partida era major que la d’aquest pressupost, que es redueix en 12.000
euros.
Pel que fa a les inversions pressupostades, s’hi contempla el Projecte Cardona
Integral (Ia fase), el cablejat del nucli antic, els allotjaments protegits per a
col·lectius vulnerables (IIIa fase) i la millora i manteniment del Camí de
l’Aigua d’Ora des de la C-55 fins a Farners (subvencionada per la Diputació
de Barcelona). El pressupost també recull la reparació de la coberta i la
façana de l’església de Sant Miquel, una actuació que també està
subvencionada per la Diputació de Barcelona. I, finalment, la reparació de
l’aparcament públic de la Plaça del Portalet, incloent tant la reparació de la
barana que es va pressupostar fa dos anys com el paviment, i que s’ha
consignat en el present pressupost en tant que s’ha confirmat el finançament
de la Diputació per aquesta actuació i per un import de 102.000 euros.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, diu que tal i com
han fet en els darrers pressupostos, no entraran a valorar partida per partida,
sinó que faran una valoració general. Aquest any, a diferència d’altres
anualitats, s’ha fet un pas endavant i el pressupost no és una còpia del
pressupost anterior, sinó que s’han buscat línies estratègiques a impulsar en
benefici dels ciutadans.
A part del pla social, que el seu grup sempre ha defensat, les línies de suport a
l’emprenedoria i promoció dels ajuts a l’habitatge són estratègies que estan
ben orientades i que poden significar un avenç per la població. Deixant de
banda el tema de l’ordenança que serà objecte d’un ple posterior, s’ha donat
un pas i en un bon sentit.
Per fer una mica de recordatori aquest grup, al llarg dels tres pressupostos
anteriors, ha donat el seu suport perquè es poguessin tirar endavant. Ja des
del pressupost de l’exercici 2012 es van trobar solucions i es van arribar a
compromisos, que han costat de complir, però que van fer que el seu grup els
donés llum verda, el principal dels quals era la millora del carrer Hospital,
que s’està portant a terme ara. Han quedat coses pendents com la barana de
la plaça del Portalet, que s’ha inclòs en aquest pressupost com ha dit la tinent
d’alcalde, però que encara està per fer.
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Respecte el 2013 no es van preveure inversions perquè s’estava pendent de
com funcionaria el PUOSC, i tot i que va sortir la convocatòria, finalment es
va deixar sense efecte a nivell d’inversions. El seu grup es va decantar per una
abstenció sota mínims però que va permetre tirar endavant el pressupost.
Pel que fa al pressupost 2014 s’estava en una situació problemàtica per tirarlos endavant i es van arribar a una sèrie de compromisos que el seu grup
considera que no s’han complert i aquest fer és un element que han posat en
balança i en consideració a l’hora de marcar el posicionament del seu grup en
aquests pressupostos.
Per una banda, tenien molt clar que s’ha fet un pas endavant en el bon sentit,
però d’altra banda segueixen veient la manca de participació que tenen a
l’hora de prendre decisions i la falta de compromís que creuen que hi ha i
volen posar en relleu.
Una evidència clara del que no s’està fent correctament és la xifra de padró
que s’ha aprovat en el present ple, i cal treballar en aquest sentit.
Amb els passos que s’han donat en matèria d’ocupació i habitatges
consideren que es pot avançar en la reactivació del municipi i que s’hi ha de
notar, però creuen que cal incidir-hi encara més.
També s’ha de donar un impulsa a nivell d’ordenances fiscals i seguir-hi
treballant.
Tenint en compte tot el que ha comentat, el seu grup hauria pogut agafar
l’opció còmoda d’una abstenció, però la seva postura és clara i s’ha posat a
una banda de la balança aquest avenç estratègic del pressupost i en l’altra la
falta de compromís vers el seu grup i de manca de participació, i tenen la
sensació que se’ls demana molt i se’ls ofereix molt poc.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda intervé dient que respecta plenament
la seva posició però que la considera molt electoralista i que entén que respon
al fet de ser la última votació d’importància abans de les eleccions. Tant el
portaveu socialista com el seu grup han tingut sempre molta informació i
també se l’ha escoltat i tingut en compte en tot moment, incorporant partides
que havia proposat i respectant tots els compromisos, com va ser les obres del
carrer Hospital que com ha recordat va ser una proposta del seu grup.
Respecte les ordenances fiscals, s’han aprovat unes ordenances que rebaixen
la pressió fiscal a les famílies, quan feia molts anys que no s’havia fet i això
suposa també un avenç molt important.
El Sr. Casas respon que a les ordenances també els van donar suport, però
que cal seguir treballant-hi perquè es puguin donar les millors condicions per
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tal que Cardona pugui ser un lloc atractiu on viure, amb els marges possibles
perquè els serveis s’han de pagar.
I pel que diu que s’ha tingut temps de tenir la informació i fer propostes, no
ho ha posat pas en dubte. Però a l’hora de fer la seva valoració han pesat més
els altres aspectes que li ha comentat i que és el que els ha fet decidir.
La portaveu del Grup Municipal de CiU, Sra. Cloti Farràs, exposa que
comparteix una part de la opinió expressada pel portaveu socialista, i és que
no és el mateix informació que participació. Certament el seu grup també ha
sentit que la informació els venia quan els venia i que la participació no era la
quina desitjaven.
A part el grup municipal de CiU va fer una proposta més seriosa de brindar el
seu servei al municipi, amb totes les conseqüències, que finalment no va ser
acollida.
El seu grup ha parlat molt del pressupost i a diferència d’altres vegades no
han portat un text escrit que reculli la seva posició, sinó que volen fer una
reflexió al respecte. És el quart i darrer pressupost d’aquest mandat. I
l’aprovació del pressupost per part dels grups es pot considerar un acte de fe,
perquè hi ha una part molt fixe i unes quantitats que es destinen a unes
partides concretes, però a vegades no és tant quina xifra es consigna sinó com
es gasten aquests recursos. L’experiència ens diu que després és difícil
intervenir-hi de veritat, perquè els grups poden fer propostes però a vegades
també s’han utilitzat per tornar la pilota a nivell polític i és una mica
complicat. Per tant, per a ells en ocasions ha estat un acte de fe i en altres
ocasions s’ha dit que aquesta ja no es tenia i per tant que no s’hi donava
suport. A part l’equip de govern és nou en el govern i ells són nous a
l’oposició.
Arribats a aquet punt i tenint en compte que és l’últim pressupost del
mandat, entenen que l’equip de govern ha pogut anar plantejant la seva
gestió al llarg dels tres anys i mig i els ha semblat que el seu posicionament,
pel bé del poble i encara que no comparteixin enterament la proposta de
pressupost, ha de ser la de no posar pals a les rodes. Tot i que fins ara tampoc
poden dir que n’hagin tingut, perquè entre un grup i l’altre s’ha pogut anar
governant i fer el que s’han proposat com a equip de govern. Per tant, tenen
l’esperança que aviat es puguin veure els resultats de totes aquestes eines i
promeses que han formulat des de l’equip de govern i que el poble vagi
endavant.
El model de poble que CiU veia fa quatre anys ara ja s’ha de replantejar
perquè la situació ha canviat molt. De manera que la seva posició serà
pràctica i com que volen que les inversions es puguin fer i que el poble
continuï funcionant aquests cinc mesos abans d’eleccions municipals, no
s’oposaran a aquest pressupost.
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L’alcalde agraeix la posició del grup municipal de CiU i la seva visió
constructiva en uns moments complicats. És un pressupost de transició, però
el consideren clau perquè s’està en un moment cabdal per a la població i són
bàsiques les línies que s’hi ha plantejat tant a nivell d’inversió com de foment
de la promoció econòmica. Per tant, agraeix la seva actitud i considera que és
clau que tot i les diferents percepcions es pugui desenvolupar.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6), 4 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i
1 en contra del Grup Municipal del PSC.

2.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de
retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“L’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 283.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya estableixen que les corporacions locals formaran la relació de tots
els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes previstos en
la legislació bàsica sobre funció pública.
Atès el que disposa l’article 20.dos del Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2015, relatiu a l’increment de les despeses de
personal al servei del sector públic, i en relació amb els articles 160 i següents
del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’estructura de retribucions
del personal funcionari.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari d’aquest
Ajuntament no tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2014, en compliment de l’article 20.dos del Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015. En conseqüència la seva quantia
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queda fixada, segons l’article 20.cinc del Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2015.
Segon.- La percepció del complement de destinació pel personal funcionari
d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es
fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de
destinació serà l’establerta a l’article 24 punt 1, apartat C) del Projecte de Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.
Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari
d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.
Quart.- Les retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament, no
tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de desembre de
2014, en compliment dels articles 20.cuatre i 25, punts 1 i 2 del Projecte de
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015. En conseqüència,
aprovar el quadre de retribucions del Personal Laboral que s'adjunta.
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida
Molner, per a que expliqui el dictamen i dóna la paraula als grups municipals:
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Jordi Casas, intervé dient que
va llegir que es va signar un conveni a Solsona amb els agents sindicals i les
associacions municipalistes per tal d’establir un conveni per al personal de les
ciutats de menys de vint mil habitants.
L’alcalde diu que és un treball en el qual ha participat l’alcalde de Solsona en
tant que membre de la Federació Catalana de Municipis i que s’ha signat per
tal d’oferir als ajuntaments d’aquestes dimensions un acord marc a nivell de
condicions de treball dels funcionaris i de conveni laboral per tal que els
municipis, si així ho volen, el puguin assumir com a base pròpia i si és el cas
el puguin aprovat.
El Sr. Casas demana si els treballadors de l’ajuntament tenen conveni vigent i
la Secretària respon que es disposa d’un acord de les condicions del personal
funcionari i un conveni per al personal laboral que es va aprovar i que s’ha
anat prorrogant. I que en els darrers anys els que s’ha produït són diferents
ajustos en alguns àmbits com les incapacitats laborals o l’assistència
sanitària, que s’han recollit com a mesures de contenció de la despesa en els
diferents pressupostos.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor
del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (4) i 1 abstencions
del Grup Municipal del PSC.

2.8.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concertació
d’una operació de crèdit amb l'entitat Caixabank, s.a., per valor de
1.000.000,00 euros i una operació de crèdit amb l'entitat Banco
Santander Central Hispano, S.A, per valor de 670.605,00 Euros i
aprovació del Pla de reducció de deute de l’Ajuntament de
Cardona pel període 2014-2019.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que aquesta corporació va formalitzar en data 21 de maig de 2012 una
operació de préstec amb el Fons pel Finançament de Pagament a Proveïdors
(FFPP) previst al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, per un import
global de 1.781.977,95 Euros, subscrit amb l’entitat financera Banc de
Sabadell amb número de contracte 807415389262.
Atès que dit préstec té, en l’actualitat, un saldo viu de 1.670.604,31 euros en
tant que ja s’ha procedit a l’amortització de 2 terminis durant el present
exercici.
Atès que d’acord amb l’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, es pot
procedir a la cancel·lació de dita operació sempre que es condicioni al
compliment del que estableix la circular que a tal efecte a emès la Subdirecció
General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals.
Atès que s’ha procedit a sol·licitar a diferents entitats de crèdit la presentació
d’ofertes de préstec per tal de finançar la cancel·lació de l’operació de préstec
amb el FFPP, resultant les més favorables les presentades per les entitats
CaixabanK, SA i Banco Santander Central Hispano, SA.
Atès l’informe emès per la Secretària-Interventora accidental, en relació als
efectes previstos de dita cancel·lació respecte de l’estalvi financer previst amb
els nous préstecs a concertar.
Atès que per tal de poder concertar aquestes operacions cal que aquest
ajuntament aprovi un Pla de reducció de deute pel període 2014-2019.
L’Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Concertar una operació de crèdit amb l'entitat Caixabank, S.A.,
consistent en subscriure un préstec per valor de 1.000.000,00 euros, d'acord
amb allò establert a l’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre.
Aquesta operació de crèdit es concertaria en les següents condicions:
Import de l’operació de crèdit:....................1.000.000,00 €
Termini:......................................................................8 anys.
Amortització:.........................................................trimestral
Interès nominal:........................Euríbor a 3 mesos + 0,99%
Segon.- Concertar una operació de crèdit amb l'entitat Banco Santander
Central Hispano, S.A, consistent en subscriure un préstec per valor de
670.605,00 Euros, d'acord amb allò establert a l’article 3 de la Llei 18/2014,
de 15 d’octubre.
Aquesta operació de crèdit es concertaria en les següents condicions:
Import de l’operació de crèdit:...........................670.605,00 €
Termini:
..................................................................8 anys
Amortització:............................................................trimestral
Interès nominal:............................Euríbor a 3 mesos + 0,99%
Tercer.- Condicionar la
l’autorització del Ministeri
(MINHAP).

formalització dels préstecs anteriors a
d’Hisenda i Administracions Públiques

Quart.- Aprovar el Pla de reducció de deute de l’Ajuntament de Cardona
pel període 2014-2019, segons la documentació que s’adjunta a l’expedient,
d’acord amb allò establert a l’article 3 apartat 6 de la Llei 18/2014, de 15
d’octubre, en relació a la cancel·lació de les operacions de préstec
formalitzades per les entitats locals amb el Fons pel Finançament de
Pagament a Proveïdors (FFPP).
Cinquè.- Comunicar al Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i al MINHAP, si finalment s’autoritza la concertació
dels préstecs per part del MINHAP, la formalització dels préstecs.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch i Torrents, per a la
signatura de tota la documentació necessària per fer efectius els anteriors
acords.”
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Secretària que subscriu per tal que expliqui
tècnicament el dictamen.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, els quals n
intervenen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
11 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

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

