ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 28 D’ABRIL DE 2015
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia
28 d’abril de 2015, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària,
sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Sra. BRÍGIDA MANAU I VILA.
Excusa la seva absència el regidor:
SR. DAVID RIVERA I GALERA
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic,
de conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de
les Eleccions Locals de 2015, a celebrar el dia 24 de maig de 2015,
convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març.La Secretària llegeix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny que
diu el següent:
“La formació de les Meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les
Juntes Electorals de Zona.
El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre
la totalitat de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin

menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president
haurà de tenir el títol de batxiller o el de Formació Professional de segon
Grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
Es procedeixi de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a
cada un dels membres de la Mesa.
El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè
posteriors a la convocatòria.” I explica que en aquest moment ens trobem
dins d’aquest període.
A continuació explica el procediment a seguir per aquesta formalització de les
Meses Electorals.
Consistirà en un sorteig públic, mitjançant el nou programa informàtic
“CONOCE” facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística (Oficina del Cens
electoral), que automàticament donarà els resultats.
Finalitzat el procediment, queden constituïdes les Meses Electorals, a la vista
del cens, per raó del sorteig, de la següent manera:
SORTEIG DE MEMBRES DE MESA
MUNICIPI: CARDONA
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: PAVELLO POLIESPORTIU
ADREÇA: CTRA MIRACLE (DEL) S/N
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: U
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: JAUME COROMINAS VILA

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r-

Nom: LAURA FERREIRA GERPE

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n -

Nom: JAVIER ALFREDO CANO ESPIN

VOCAL 1r -

Nom: ARIADNA CASAS MELERO

VOCAL 1r SUPLENT 1r -

Nom: PILAR CALLE JENE

VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: M ROSA MOYA HERRERIAS

VOCAL 2n -

Nom: MARC ANTONI COSTA BUENO

VOCAL 2n SUPLENT 1r –

Nom: ESTER CALLE JENE

VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: GERMAN BARTES RODRIGUEZ

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: A
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: PEDRO BARRERA LEON

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r -

Nom: MONTSERRAT GARRIGA
GAMISANS

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: SERGIO BALLESTEROS HARO DE

VOCAL 1r -

Nom: ANA CAPARROZ BARRERA

VOCAL 1r SUPLENT 1r -

Nom: MARIA ESTHER ARGERICH
RAMELLS

VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: JOSE MARIA COLL COMA

VOCAL 2n -

Nom: JOSEFA COMA SIMON

VOCAL 2n SUPLENT 1r -

Nom: JOSE ANTONIO GARCIA
DOMINGUEZ

VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: DAVID EGEA MOLERO

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: B
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: JESSICA MARTIN ALVAREZ

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r -

Nom: MARIA DEL CARMEN
SANTANDREU VILARDELL

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n -

Nom: CLARA PICO PASCUAL

VOCAL 1r -

Nom: MANUEL RODRIGUEZ ABAL

VOCAL 1r SUPLENT 1r -

Nom: TRINIDAD DEL R MALDONADO
LOPEZ

VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: JORDI MUNTADA PUIG

VOCAL 2n -

Nom: JULIA TORRE CARABIA

VOCAL 2n SUPLENT 1r -

Nom: JOSE ARCADIO MORALEDA
CABALLERO

VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: MANUEL VICENTE BERRUEZO

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA: U
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: ESTER GINER SIMON

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r -

Nom: M ISABEL COTS AUGUETS

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: ANNA CAMPOS DAM

VOCAL 1r -

Nom: CARLES SUCARRATS BORRAS

VOCAL 1r SUPLENT 1r -

Nom: ANGELES ESTEVE MONTILLA

VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: GUILLEM FLORES FERNANDEZ

VOCAL 2n -

Nom: MONTSERRAT GRAU ANGULO

VOCAL 2n SUPLENT 1r -

Nom: M ISABEL CABALLERO CAPARROZ

VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: NURIA DELGADO CLUSELLAS

DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 001 MESA: A
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: LAIA TRULLOLS FABREGA

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r -

Nom: MARIA JOSEP FERNANDEZ PEREZ

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: CELIA PALA GORCHS

VOCAL 1r -

Nom: CELIA VILELLA FERNANDEZ

VOCAL 1r SUPLENT 1r -

Nom: JOSEP MARIA CASALS ESTEVE

VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: JOSEP BARRERA TORRABADELLA

VOCAL 2n -

Nom: ANGEL SEMIS SIMATS

VOCAL 2n SUPLENT 1r -

Nom: JUAN VILAJOSANA CASALS

VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: MONTSERRAT GORCHS VILA

NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASAL DE LA GENT GRAN DE LA COROMINA
ADREÇA: C ESGLÉSIA (DE L') NUM: 35
COROMINA (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 001 MESA: B
PRESIDENT O PRESIDENTA -

Nom: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
SILVA

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r -

Nom: DAVID MORENO MARTINEZ

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

Nom: MIGUEL ANGEL ROMERO GARCIA

VOCAL 1r -

Nom: JOSE LEAL DELGADO

VOCAL 1r SUPLENT 1r -

Nom: MARGARITA LOPEZ GUERRERO

VOCAL 1r SUPLENT 2n -

Nom: ANNA TORRENTS LOZANO

VOCAL 2n -

Nom: VALENTIN SIMON GARCIA

VOCAL 2n SUPLENT 1r -

Nom: JUAN MELERO REINA

VOCAL 2n SUPLENT 2n -

Nom: MARTA MARTORI GARRIGO

2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.2.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la resolució de
l’expedient de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de
Pau substitut, amb destí al Jutjat de Pau de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
L'alcalde diu que tal i com han acordat amb els grups, procedeix votar deixar el tema
sobre la taula, donada la voluntat que els nomenaments els decideixi el nou
consistori que surti de les eleccions municipals.
El compromís és poder-ho acordar en el primer Ple de la legislatura, després de la
constitució de l’Ajuntament, per tal de complir amb els terminis i les indicacions del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Votació:
La Presidència sotmet a votació deixar sobre la taula el punt de l’ordre de dia
“Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la resolució de l’expedient de
nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut, amb destí

al Jutjat de Pau de Cardona”, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres
presents, dels 13 que formen la Corporació.

2.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la fitació de la
delimitació dels termes municipals de Cardona i Riner.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En el Ple de la corporació de data 3 de novembre de 2011 es va aprovar l’acta
de delimitació dels termes municipals de Cardona i el de Riner, d’acord amb
l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6823 de data 4 de
març de 2015, es va publicar la Resolució del director general d’Administració
Local GRI/351/2014, d’11 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la
delimitació entre els termes municipals de Riner i de Cardona.
De conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, la
fitació de la delimitació aprovada pot consistir en la col·locació de les fites
que assenyalen els límits dels termes municipals o en la determinació precisa
de les coordenades UTM.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar que la fitació de la delimitació dels termes municipals de
Cardona i Riner es realitzi amb la determinació precisa de les seves
coordenades UTM, de conformitat amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6
de novembre.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Ferran Estruch Torrents, per la
firma de tota la documentació que sigui necessària per fer efectiu l’anterior
acord.
Tercer.- Comunicar els presents acords al municipi de Riner i a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat.”

Intervencions:
L’Alcalde explica el dictamen, i a continuació, dóna la paraula als grups
municipals, que no intervenen.

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

2.3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núms. 41/2015, dictats
per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, corresponents a l’aprovació del Pla pressupostari a mig
termini pels exercicis 2016-2018.
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
“Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini (exercicis 20162018).
Primer.- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
estableix en el seu article 6 l’obligació de remetre informació sobre els Plans
Pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la llei Orgànica 2/2012,
en els que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.
Segon.- El Marc Pressupostari a mig termini s'ha de remetre per l'entitat local
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb
signatura electrònica.
Tercer.- Atès allò disposat en l’article 21 1f) de la Llei 7/85 de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local i concordant amb l’article 53.1 g) del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual s’aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, respecte de la gestió
econòmica.
Quart.- Atès l’informe d’Intervenció que s’acompanya a l’expedient.
DECRETO
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini pels exercicis 20162018 d’acord amb els quadres annexos al present Decret.

Segon.- Aprovar la remissió dels mateixos al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per via telemàtica i mitjançant signatura
electrònica.
Tercer.- Donar a compte al Ple de l’enviament de dit Pla Pressupostari a
mig termini pels exercicis 2015-2018, en la primera cessió que es celebri.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Secretària que subscriu per tal que expliqui el
decret.
La Secretària explica que el Ministeri, entre les obligacions de
subministrament d'informació, també fa presentar aquest pla per veure quins
són els escenaris o previsions econòmiques de l'Ajuntament i, d'aquesta
manera, validar que es compleixi la normativa en matèria de sostenibilitat
econòmica i financera.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC diu que als
ajuntaments els costa prou fer el pressupost anual com per tenir una previsió
a tres anys.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU diu que cal esperar
que l'economia vagi bé i es puguin fer canvis en positiu.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.

2.4.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici
2014.
La secretària que subscriu, llegeix el decret de l’alcaldia núm. 33/2015,
següent:
“Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2014.
Primer.- Atès que l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2014, posa de
manifest, de conformitat amb l’article 93 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, respecte del pressupost de despeses: Els crèdits inicials, les
seves modificacions i els crèdits definitius; les despeses autoritzades i
compromeses; les obligacions reconegudes; els pagaments ordenats; i els
pagaments realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives; els drets
reconeguts; els drets anul·lats; i els dret recaptats nets.
Segon.- Atès que com a conseqüència de la liquidació del pressupost es
determinen: Els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes
pendents de pagament a 31 de desembre; el resultat pressupostari de
l’exercici; els romanents de crèdit; i el romanent de tresoreria.
Tercer.- Atès el que estableix l’article 191.1 i 191.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, respecte del tancament i la liquidació del pressupost.
Quart.- Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de conformitat amb l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, del Reglament pressupostari, respecte de les competències de
l’Alcalde en l’aprovació del pressupost i l’informe previ preceptiu de la
Intervenció.
Cinquè.- En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DECRETO
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Cardona
corresponent a l’exercici 2014, amb els documents que l’integren, resultant el
següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.997.181,00 €
724.422,98 €
5.721.603,98 €
4.725.947,66 €
3.972.052,98 €
761.791,16 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Ingressos realitzats:

4.997.181,00 €
724.422,98 €
5.721.603,98 €
4.548.277,34 €
3.933.093,87 €

Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

37.918,86 €
3.895.175,01 €
653.102,33 €

1.3. Resultat Pressupostari:
Conceptes

DR Nets

a. Operacions corrents

OR Netes

4.548.277,34 €

b. Altres operacions no financeres
1- Total operacions no financeres
(a+b)

4.548.277,34 €

Ajustaments

Resultat
pressupostari

4.094.612,42 €

453.664,92 €

250.602,49 €

-250.602,49 €

4.345.214,91 €

203.062,43 €

380.732,75 €

-380.732,75 €

4.725.947,66 €

-177.670,32 €

2- Actius financers
3- Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI

4.548.277,34 €

4- Crèdits finançats amb RTDG
5- Desviacions de finançament
negatives
6- Desviacions de finançament
positives
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

240.765,90 €
240.765,90 €
63.095,58 €

1.4. Romanent de Tresoreria:
Components

Imports

1 (+) Fons Líquids Tresoreria
(+) DRETS
2 D'EXERCICI

PENDENT

COBRAMENT

390.867,76 €
A

FI

PI - Exercici corrent
PI - Exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries

2.155.432,48 €
653.102,33 €
1.465.073,24 €
37.256,91 €

(-) Ingrés pendent aplicació definitiva
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A
3 FI D'EXERCICI
PD - Exercici corrent

915.791,49 €
761.791,16 €

PD - Exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries
(-) Pagament pendent aplicació definitiva
I

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

154.000,33 €

1.630.508,75 €

II SALDO DUDÒS COBRAMENT

966.946,43 €

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

208.855,56 €

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
IV GENERALS (I-II-III)

454.706,76 €

Per tal d’acomplir el principi d’imatge fidel de la situació financera de
l’Entitat, entenen el Romanent com a capacitat de l’Entitat per generar nova
despesa en el proper exercici, s’ha de procedir a realitzar el següent ajust:
a. L’Ajuntament ha assumit compromisos de despesa que s’han
d’incorporar al nou pressupost. La part d’aquests import que no
està finançat amb romanent afectat, majors ingressos o
compromisos certs d’aportació, seran prioritaris a l’hora de
destinar el Romanent per a despeses generals, ja que son
compromisos realitzats per l’Entitat de forma prèvia. Aquest fet
importa un total de 24.022,85 Euros.
b. Per altra banda, l’Ajuntament ha de preveure un Fons de
Maniobra per poder fer front en temps i forma als pagaments
dels diferents proveïdors i altres creditors, d’acord amb el que
estableix la normativa de morositat aplicable. S’estableix un un
Fons de Solvència objectiu del 15% dels recursos ordinaris, que
correspondria a un import de 682.241,55 Euros. No obstant,
com l’import restant del Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals és inferior, es pren aquest últim com a Fons
de Solvència per a l’exercici 2015.
Per tant, una vegada realitzats els ajustos indicats, resulta un Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició, destinat a amortitzar
préstecs del capítol 9 de despeses, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
d’un import de 0,00 Euros.
1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 995.656,32 Euros dels quals
104.951,25 Euros corresponen a romanents compromesos i 890.705,07 Euros
son no compromesos.
Segon.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article
193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004
de 5 de març, en el que es diu que de la liquidació un cop aprovada s’ha de
donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Tercer.- Remetre copia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l'article
193.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004
de 5 de març, al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda per a que
expliqui el decret.
La tinent d'alcalde delegada d'Hisenda, Sra. Aida Molner destaca que, a
diferència de l'exercici anterior, en la liquidació és recull que l'ajuntament
baixa per sota del 75% de deute viu, situant-se en un 65,1%. I que tal i com es
reflexa en les conclusions de la liquidació, els altres paràmetres també són en
positiu i el període mitjà de pagament a proveïdors ha estat de dos mesos.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no
intervenen.
La Corporació per unanimitat es dóna per assabentada.
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.

