
  

  

 
 
 

ACTA NÚM. 8/2019 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE JULIOL DE 2019 

(CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023) 
 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 
4 de juliol de 2019, 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. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO 
SRA. ROSER MONTORIOL VILAJOSANA 
SR. SALVADOR CAMPOS DAM 
SRA. ANNA MARIA SALA VILLARÓ 
SRA. LLUISA ALISTE SANCHEZ 
SR. JOSEP MALAGARRIGA AUGUETS 
SR. FERRAN VERDEJO VICENTE 
SR. JORDI CASAS PONS 
SR. JOAN JANÉ SARDANS 
SRA. MONICA SALA ESQUIUS   

 
Assistits per mi, la sotasignant Secretaria-Interventora accidental de la 
Corporació,  Sra. Brígida Manau i 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: 
 
 
 

A) PART RESOLUTIVA 
 
 
 
1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- 
 
 
1.1.- ALCALDIA.- 
 
1.1.1.- EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA 207/2019 RELATIU A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS 
D'ALCALDE.- 
 
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent: 
 



  

  

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 207/2019.- En data 15 de juny de 2019 
va quedar constituïda la nova Corporació Municipal de Cardona resultant de 
les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019. 
  
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 55 i 56 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 46.1 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre 
  

RESOLC 
  

Primer.- Designar com a Tinents d’Alcalde de l'Ajuntament de Cardona als 
regidors i regidores que s’indiquen a continuació: 
  

• 1r. Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Hernández Moscoso  
• 2na. Tinent d’Alcalde: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
• 3r. Tinent d’Alcalde: Sr. Salvador Campos Dam 
  

Als/les Tinents d'Alcalde nomenats/des, prèvia acceptació del seu càrrec, els 
correspon substituir a l'Alcalde, per aquest ordre, en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia 
o impediment que impossibiliti a l'Alcalde l'exercici de les seves atribucions. 
  
Segon.- Notificar la present Resolució als/les Tinents d’Alcalde 
designats/des, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte 
manifestació expressa. 
  
Tercer.- Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des de 
l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde. 
  
Quart.-  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la 
propera sessió que es celebri. 
  
  
Ho mana i signa, l'Alcalde-President, Sr. Ferran Estruch i Torrents, A 
Cardona, la qual cosa com a Secretària-Interventora accidental certifico.” 
 
 
Intervencions: 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals. 
 
Per part del grup municipal Junts per Cardona, el Sr. Joan Jané vol fer una 
consideració que suposa que també hi haurà més gent que haurà observat, 
i és que ERC va presentar una llista en un ordre determinat i ara els tinents 
d’alcaldia que es designen no es corresponen a aquest ordre. Evidentment, 
és totalment lícit, però pensen que és una cosa que s’ha de destacar, 
perquè veuen que s'han desplaçat dues regidores en favor de dos regidors. 



  

  

Entenen que no respon a cap motivació de gènere, però pensen que l'ordre 
de la llista responia a una determinada voluntat i si ara a aquestes 
regidores no els ha correspon una tinença d'alcaldia déu ser per alguna raó 
justificada. 
 
L’Alcalde respon que, tal i com han dit, la competència de designar als 
tinents d’alcalde d’entre tots els regidors i regidores és de l’alcaldia i d'acord 
amb aquesta competència la designació i ordre de tinences d'alcaldia ha 
estat pactada entre els set membres de l'equip de govern atenent a 
diferents qüestions. Bàsicament el canvi respecte l'ordre de la llista entre la 
Sra. Montoriol i el Sr. Hernández, respon a l'experiència de quatre anys del 
Sr. Joan Hernández de l'anterior legislatura, de manera que es va considerar 
la persona més idònia per exercir les competències d'alcaldia en cas de 
substitució de l'alcalde per la raó que sigui. I més amb unes vacances 
d'estiu a tocar, i amb molts temes per resoldre. Per això es va considerar 
que d'entrada el més apropiat és que el ell assumís la primera tinença 
d'alcaldia, quelcom que no té perquè mantenir-se tota la legislatura i 
segurament es variarà durant el mandat. I pel que respecta al nomenament 
del Sr. Campos com a tercer tinent d'alcalde, ha estat un tema pactat en el 
si del grup municipal, sense cap altre motiu que és el que es va decidir 
entre tots els integrants d'aquest grup. 
 
 
Votació: 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels 11 membres presents que formen 
la  Corporació, es dóna per assabentada. 
 

 
 
1.1.2.- EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA 213/2019 RELATIU A LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, DIES I HORES DE CELEBRACIÓ I DELEGACIONS DE 
COMPETÈNCIES. 
 
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent: 
  
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 213/2019.- Vista la celebració de les 
eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se procedit el dia 
15 de juny de 2019 a la constitució de la nova corporació municipal. 
  
Atès que l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article 
54.2.b) 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, estableixen que 
correspon a la Junta de Govern Local les atribucions que l’Alcalde o un altre 
òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis, i alhora determina les 
atribucions reservades al Ple que no són delegables. 
  



  

  

En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 20.1b) i 23 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els 
articles 35.2 i 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre 
  

RESOLC 
  
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, i nomenar-ne membres 
als/les tinents d’alcalde. 
  
Segon.- Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que 
tindran periodicitat setmanal, essent el dia i hora de celebració: el dimarts 
a les 18,00 hores a la sala de reunions de l'Ajuntament.  
 
Si el dia és festiu es podrà avançar o retardar la data durant aquella 
mateixa setmana. 
 
Durant els mesos d’estiu l’Alcalde podrà flexibilitzar aquesta periodicitat. 
  
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és la 
de prestar assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves 
atribucions, coneixerà els assumptes que li delegui l’Alcalde o el Ple de 
l’Ajuntament. 
  
Quart.- Correspon a la Junta de Govern Local les següents competències 
que es deleguen: 
  

a. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuït al Ple. 

b. L’aprovació d’instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització. 

c. Les facultats relatives a la gestió econòmica previstes en l’article 
21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril següents: aprovació de 
factures, aprovació de certificacions i reconeixement d’obligacions. 

d. L’exercici de les accions administratives i judicials. 
e. La sol·licitud i acceptació de subvencions 
f. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent 

per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el 
pressupost. 

g. La contractació respecte dels contractes d’obra, de subministrament, 
de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de 
concessió de serveis i els contractes administratius especials quan el 
seu import sigui superior a 3.000 euros IVA inclòs i no superi el 10 
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia dels sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals 
pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 



  

  

ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat 
assenyalada. 

h. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball fixes de la plantilla de 
personal. 

i. Aprovar els convenis de col·laboració a subscriure per part de 
l’ajuntament. 

  
Les delegacions que s’efectuen en aquest Decret a favor de la Junta de 
Govern Local, no impedeix la facultat de l’abocació que en tot i per tota 
classe d’atribucions delegades pot exercir aquest Alcaldia. 
  
Cinquè.- Notificar personalment la present resolució als tinents d'alcalde 
nomenats membres de la Junta de Govern Local, que es considerarà 
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa. 
  
Sisè.- Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Cardona, sense perjudici de la seva 
efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde. Així 
mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de 
l'Ajuntament (http://cardona.eadministracio.cat). 
  
Setè.- Donar trasllat d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la 
primera sessió que es celebri. 
   
Ho mana i ho signa l’Alcalde, Ferran Estruch Torrents, a Cardona,  la qual 
cosa com a Secretària-Interventora accidental, certifico.” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President dóna la paraula a la Secretària-Interventora accidental 
perquè expliqui el decret. 
 
La Secretària-Interventora accidental explica que el que es resol en el 
decret és constituir la Junta de Govern Local i nomenar-ne membres als/les 
tinents d’alcalde. També s’estableix que les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local tindran periodicitat setmanal i es celebraran els dimarts a 
les sis de la tarda a la Sala de Reunions de l’Ajuntament. Es diu que, si el 
dia és festiu o cau en festa, es podrà avançar o retardar la data durant 
aquella mateixa setmana i que, durant els mesos d’estiu, l’Alcalde tindrà la 
facultat de flexibilitzar aquesta periodicitat. 
 
També es recullen les competències que corresponen a la Junta de Govern 
Local i que estan delegades de l’Alcaldia. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 



  

  

Votació: 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels 11 membres presents que formen 
la  Corporació, es dóna per assabentada. 
 
 

 
1.1.3.- EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 218/2019 RELATIU A LA CONSTITUCIÓ DELS 
GRUPS MUNICIPALS. 
 
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent: 
 
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 218/2019.- En data 26 de maig de 2019 
es van celebrar les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d'1 d'abril, i el passat 15 de juny de 2019 es va constituir el nou 
Ajuntament escollint, de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 
196 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, al Sr. 
Ferran Estruch Torrents com a alcalde-president d'aquest ajuntament. 
  
La constitució dels grups municipals, així com la seva composició i el 
nomenament i funcions del portaveu del grup polític ve determinat per la 
següent normativa: 
  

- L'article 50 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 respecte la constitució de grups municipals. 

 
- L'article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, amb la redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, sobre constitució de grups polítics. 

 
- Els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

  
Vistes les diferents propostes formulades pels partits que han obtingut 
representació en aquest consistori com a conseqüència els resultats 
obtinguts en les eleccions locals celebrades el passat 26 de maig de 2019, 
en les quals s'assenyala el nom dels grup, els membres que el 
constitueixen, així com el nomenament de portaveu titular i portaveu 
suplent. 
  
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides 
   

RESOLC 
  
Primer.- Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament 



  

  

de Cardona, d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i 
presentades a aquesta Alcaldia: 
  

• Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord 
Municipal. (GMERC-AC) 

• Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya Cardona- 
Candidatura de  Progrés. (GMPSC Cardona-CP) 

• Grup Municipal de Junts per Cardona (GMJC) 
  
Segon.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, 
l’adscripció dels regidors i regidores i la representació de cada grup 
municipal és la següent: 
  

• Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord 
Municipal que estarà composat per 7 membres de dret, que 
coincideixen amb el nombre de regidors obtinguts per ERC-AM en les 
eleccions municipals de 26 de maig de 2019. 

  
Membres adscrits: 
Ferran Estruch Torrents 
Roser Montoriol Vilajosana 
Joan Hernández Moscoso 
Anna Maria Sala Villaró 
Salvador Campos Dam 
Luisa Aliste Sánchez 
Josep Malagarriga Auguets 
  
Portaveu: Sr. Joan Hernández Moscoso 
Portaveu suplent primer: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
Portaveu suplent segon: Sr. Salvador Campos Dam 

       
  

• Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya Cardona-
Candidatura de Progrés que estarà composat per 2 membres de 
dret, que coincideixen amb el nombre de regidors obtinguts pel PSC-
CP en les eleccions municipals de 26 de maig de 2019. 

  
Membres adscrits: 
Ferran Verdejo Vicente 
Jordi Casas Pons 
  
Portaveu:  Sr. Ferran Verdejo Vicente 
Portaveu suplents: Sr. Jordi Casas Pons 
  
   
• Grup Municipal de Junts per Cardona que estarà composat per 2 

membres de dret, que coincideixen amb el nombre de regidors 
obtinguts per Junts per Cardona en les eleccions municipals de 26 de 
maig de 2019. 

  



  

  

Membres adscrits: 
Joan Jané Sardans 
Mònica Sala Esquius 
  

Portaveu:  Sr. Joan Jané Sardans 
Portaveu suplent: Sra. Mònica Sala Esquius 
  
Tercer.- La Junta de Portaveus estarà integrada pels membres següents: 
  
President: Ferran Estruch Torrents 
  
Vocals: 
Sr. Joan Hernández Moscoso, ERC-AM. 
Sr. Ferran Verdejo Vicente, PSC Cardona-CP 
Sr. Joan Jané Sardans, Junts per Cardona 
  
A les reunions de la Junta de Portaveus hi haurà d'assistir el portaveu titular 
de cadascun dels grups polítics, sense perjudici que hi pugui assistir el 
suplent, per substitució o delegació del titular. 
   
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la 
propera sessió que es porti a terme 
  
Ho mana i ho signa l’Alcalde, Ferran Estruch Torrents, a Cardona,  la qual 
cosa com a Secretària-Interventora accidental, certifico.” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President concedeix la paraula a la Secretària-Interventora 
accidental per explicar el decret. 
 
 
La Secretària-Interventora accidental indica que en aquest cas es declaren 
constituïts tres Grups Municipals, d’acord amb les declaracions signades pels 
respectius regidors i presentades a l'alcaldia i que són:  
 

• El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal. 

• El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de Cardona- 
Candidatura de Progrés. 

• I el Grup Municipal de Junts per Cardona. 
 
En la resolució es nomenen els membres adscrits a cadascun dels Grups 
Municipals i es designa Portaveu i Portaveu suplent d cada un d'ells. També 
es constitueix la Junta de Portaveus. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 



  

  

  
Votació: 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels 11 membres presents que formen 
la  Corporació, es dóna per assabentada. 
 

 
 

1.1.4.- EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 231/2019 RELATIU A LES DELEGACIONS DE 
COMPETÈNCIES DELS REGIDORS- CARTIPAS 2019.2023. 
 
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent: 
 
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 231/2019.- En data 15 de juny de 2019 
va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, com a resultat de les 
eleccions locals celebrades el diumenge dia 26 de maig de 2019, segons 
Acta de proclamació oficial de regidors electes feta per la Junta Electoral de 
Zona de 31 de maig de 2019. 
  
Un cop constituït el nou Ajuntament, el normal desenvolupament dels 
serveis públics aconsella nomenar els regidors/res delegats de l’alcaldia 
sense més demora, als efectes de l’impuls, gestió o resolució dels 
assumptes que pertoquin. 
  
Els articles 56.1 i 56.2 del Decret Legislatiu 2/2003, en concordança amb 
l’article 43.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen 
que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de 
l’article 53.3, en els membres de la Junta de Govern Local. 
  
L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, 
les potestats que es deleguen i les condicions concretes dels seu exercici. 
  
L’article 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003,en concordança amb els articles 
43.4 i 43.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que 
l’alcalde pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor 
de qualsevol regidor/a, encara que no pertanyi a la Junta de Govern local. 
  
L’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que 
la delegació d’atribucions a l’alcalde tindrà efectes des del dia següent a la 
data de la resolució, excepte si en aquesta es disposa d’una cosa diferent, 
sens prejudici de la perceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
  
L’article 54 del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que 
es donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la 
primera sessió que es porti a terme després de la resolució corresponent. 
  
  
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions 
legalment conferides, 



  

  

  
RESOLC 

  
Primer.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern local que a 
continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió dels 
assumptes dels seus respectius àmbits temàtics, d’acord amb la definició 
funcional de cada àrea: 
  
Primer tinent 
d’alcalde 

Joan Hernández Moscoso Regidor delegat de: 
  

• Urbanisme i Obres públiques 
• Patrimoni i Memòria Històrica 
• Desenvolupament local 

 
Segona tinent 
d’alcalde 

Roser Montoriol 
Vilajosana 

Regidora delegada de: 
  

• Habitatge 
• Educació 
• Joventut 
• Igualtat 
• Participació Ciutadana 

  
Tercer tinent 
d’alcalde 

Salvador Campos Dam Regidor delegat de: 
  

• Seguretat Ciutadana i 
Mobilitat 

• Cultura 
• Esports 
• Festes 

  
  
Segon.- La delegació general de competències a favor dels regidors i les 
regidores a la qual s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la 
facultat de direcció de l’àmbit temàtic corresponent com la seva gestió, 
inclosa la signatura de documents de tràmits o definitius que siguin 
necessaris per a l’execució de la delegació esmentada. En especial, i a títol 
enunciatiu i no limitatiu, les que s’indiquen: 
  

• L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials 
atribueixin expressament la competència al Ple o la Junta de Govern 
Local i no hagin estat objecte de delegació d’aquesta Alcaldia a la 
Junta de Govern Local. 
 

• Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de 
tràmit o definitius i d’execució que afectin o no a tercers i que no 
hagin estat objecte de delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta de 
Govern Local. 
 



  

  

 
• Les atribucions que en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen 

legalment a l’Alcalde, seran exercides pel regidor responsable de cada 
tinença d’alcaldia, sense més limitacions que les previstes 
expressament per la llei, en relació a tots els actes d’incoació, 
instrucció, adopció de mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari 
del procediment i de resolució i/o imposició de sancions, en tots els 
expedients administratius sancionadors la tramitació i/o impulsió dels 
quals correspongui a aquesta corporació municipal. 
  

Tercer.- Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que 
s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la 
gestió dels serveis o missions que s’esmenten en el punt cinquè d’aquesta 
resolució: 
  
  
Regidor/a delegat/da 

Àmbit competencial Facultat resolutòria 
  

Anna Maria Sala Villaró - Hisenda 
 

Roser Montoriol Vilajosana 

- Medi Ambient 
 

Joan Hernández Moscoso 

Luisa Aliste Sánchez - Benestar Social 
- Salut 
- Administració 
- Transparència i 

Avaluació de 
polítiques 
públiques 

 

Roser Montoriol Vilajosana 
  
  
  

Josep Malagarriga 
Auguets 

- Via Pública 
- Manteniment i 

Serveis 
- Món rural 

Joan Hernández Moscoso 

- Protecció civil Salvador Campos Dam 
  

  
Quart.- S'estableixen les àrees que s’indiquen, amb expressió de les 
regidories que les integren: 
 
  

• ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
  
Presidenta de l’Àrea: regidora delegada Sra. Anna Maria Sala Villaró 
  
- Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’àrea 
- Atenció ciutadana, registre general, logística i qualitat dels serveis 

públics 
- Gestió de personal 



  

  

- Transparència i govern obert 
- Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al 

seu càrrec, tot això en el marc de les directrius generals de l’Alcaldia 
relatives al comandament superior del personal i sense perjudici de 
les atribucions conferides per aquesta alcaldia a la regidora 
d’Administració. 

- En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea 
competencial de l’alcaldia que no hagi estat objecte de delegació 
especial a un altre regidor o regidora. 

  
Regidories:          

 Hisenda 
 Administració 
 Transparència i Avaluació de Polítiques Públiques 

  
                    

• ÀREA DE MODEL URBÀ, TERRITORI I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 
  

President de l’Àrea: tinent d’alcalde delegat Sr. Joan Hernàndez Moscoso 
  
- Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’àrea 
- Polítiques urbanístiques i de millora territorial 
- Autorització d’obres i intervencions en matèria urbanística i disciplina 

urbanística 
- Seguiment d’obres municipals 
- Foment del desenvolupament local, promovent les polítiques 

d’ocupació, l’emprenedoria, el recolzament al teixit empresarial local i 
la promoció dels diversos sectors econòmics (comerç, turisme, sector 
agroalimentari...) 

- Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al 
seu càrrec, tot això en el marc de les directrius generals de l’Alcaldia 
relatives al comandament superior del personal i sense perjudici de 
les atribucions conferides per aquesta alcaldia a la regidora 
d’Administració. 

- En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea 
competencial de l’alcaldia que no hagi estat objecte de delegació 
especial a un altre regidor o regidora. 

 
Regidories:          

 Urbanisme i Obres Públiques 
 Habitatge 
 Medi ambient 
 Via Pública, manteniment i serveis     
 Patrimoni i Memòria Històrica 
 Desenvolupament Local 

  
  
 
 



  

  

 
• ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

  
Presidenta de l’Àrea: tinent d’alcalde delegada Sra. Roser Montoriol 
Vilajosana  
  

- Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’àrea 
- Coordinació de les activitats i serveis dels equipaments socioculturals 
- Polítiques de foment de la millora de la qualitat de vida de la 

ciutadania 
- Atenció social. 
- Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al 

seu càrrec, tot això en el marc de les directrius generals de l’Alcaldia 
relatives al comandament superior del personal i sense perjudici de 
les atribucions conferides per aquesta alcaldia a la regidora 
d’Administració. 

- En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea 
competencial de l’alcaldia que no hagi estat objecte de delegació 
especial a un altre regidor o regidora. 

  
Regidories:                   

 Benestar social 
 Cultura 
 Educació 
 Salut 
 Igualtat 
 Esports 
 Joventut 
 Festes 
 Participació Ciutadana  

 
  

• ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  

President de l’Àrea: tinent d’alcalde delegat Sr. Salvador Campos Dam 
 

- Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’àrea 
- Coordinació de les polítiques de seguretat i mobilitat urbana: policia 

local, protecció civil i trànsit 
- Impuls i seguiment del Pla Local de Seguretat. 
- Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al 

seu càrrec, tot això en el marc de les directrius generals de l’Alcaldia 
relatives al comandament superior del personal i sense perjudici de 
les atribucions conferides per aquesta alcaldia a la regidora 
d’Administració. 

- En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea 
competencial de l’alcaldia que no hagi estat objecte de delegació 
especial a un altre regidor o regidora. 

  
 



  

  

 
Regidories:          

 Seguretat Ciutadana i Mobilitat 
 Protecció civil  

                        
Cinquè.- D’acord amb els punts precedents, nomenar regidor/ra-delegat/da 
de l’Alcaldia als membres de la Corporació Municipal que tot seguit 
s’indiquen, amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels 
serveis inclosos dins de l’àmbit competencial que així mateix s’indica. 
  
Els/les Regidors/res delegats tindran facultat de dictar resolucions 
vinculants per a tercers  o bé, facultat de proposta, segon s’indica 
expressament en cada cas. En el segon supòsit, correspon a les Tinences 
d’Alcaldia la facultat de resolució de la proposta dels regidors delegats 
d’acord amb l’establert en el punt tercer. 
  
Correspon als Regidors/res amb facultats resolutòries o de proposta signar 
els dictàmens respectius que s’elevin al Ple de la Corporació o, en el seu 
cas, a la Junta de Govern Local.  
  
 
1.- Àrea d’Hisenda i Administració 
 
1.1.- Regidora-delegada d’Hisenda: Sra. Anna Maria Sala Villaró 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política pressupostària i de finançament municipal. 
 Execució del pressupost. 
 Ordenances fiscals i resolucions en matèria de gestió tributària. 
 Resolucions en matèria de béns municipals. 

  
Facultats delegades: proposta de resolució 
 
 
1.2.- Regidora-delegada d’Administració: Sra. Luisa Aliste Sánchez 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política de recursos humans de l’Ajuntament.  
 Organització municipal. Expedients derivats de l’aplicació de la 

normativa de personal funcionari i laboral. Expedients sancionadors al 
personal.  

 Negociació col·lectiva del conveni i acords de condicions laborals del 
personal funcionari. 

  
Facultats delegades: proposta de resolució 
  
  
 



  

  

 
1.3.- Regidora-delegada de Transparència i avaluació de Polítiques 
Públiques: Sra. Luisa Aliste Sánchez 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política de foment de la transparència i compliment de la Llei de 
Transparència. 

 Seguiment i avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per 
l'ajuntament. 

 Avaluació dels diferents serveis municipals. 
  
Facultats delegades: proposta de resolució 
 
 
2.- Àrea de Model Urbà, Territori i Desenvolupament Local 
  
2.1.- Regidor-delegat d’Urbanisme i Obres Públiques, i Habitatge: Sr. Joan 
Hernández Moscoso 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria urbanística. Llicències d’obres, llicències 
d’activitats, règim de comunicació de llicències,  ordres d’execució, 
expedients de protecció de la legalitat urbanística, i de ruïna. 

 Política municipal en matèria d’obres públiques, obres d’urbanització, 
equipaments i infraestructures. 

 Política municipal de promoció de l’habitatge públic. Impuls de la 
rehabilitació del nucli antic. Oficina supramunicipal d’habitatge. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori. 
  
  
2.2.- Regidora delegada d'Habitatge: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de promoció de l’habitatge. 
 Impuls de la rehabilitació del nucli antic. 
 Oficina supramunicipal d’habitatge. 
 Foment de l'habitatge de lloguer. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori. 
  
  
 
 
 
 
 



  

  

 
 
2.3.- Regidora-delegada de Medi Ambient: Sra. Anna Maria Sala Villaró 
  
Àmbit competencial: 
 

 Medi Ambient: Política municipal de protecció mediambiental i 
promoció de la sostenibilitat. 

 Política municipal en matèria de residus, neteja i deixalleria. 
 Control de la protecció dels animals. 

  
Facultats delegades: proposta de resolució 
  
  
2.4.- Regidor-delegat de Via Pública, Manteniment i Serveis: Sr. Josep 
Malagarriga Auguets 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria d’espai urbà, via pública, i serveis en 
general: enllumenat, aigua i clavegueram, etc. Control i seguiment 
d’aquests serveis. 

 Mobiliari urbà i ornat públic. 
 Seguiment dels plans de mobilitat. 
 Parcs i jardins públics. 
 Gestió de les Colònies. 
 Mercat Municipal. 
 Ordenació general i seguiment de la brigada municipal d’obres. 

  
Facultats delegades: proposta de resolució. 
 
  
2.5.- Regidor-delegat de Patrimoni Històric i Memòria Històrica: Sr. Joan 
Hernández Moscoso 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de valorització, rehabilitació i promoció 
del patrimoni històric del municipi. 

 Seguiment de les polítiques de gestió cultural relacionades amb el 
patrimoni del municipi. 

 Seguiment del pla especial del nucli antic de Cardona i actuacions de 
rehabilitació del nucli antic. 

 Recuperació i difusió de la memòria històrica local. 
 Arxiu Històric Municipal. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori. 
  
 
 



  

  

 
2.6.- Regidor-delegat de Desenvolupament Econòmic: Sr. Joan Hernández 
Moscoso 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de dinamització econòmica del municipi: 
foment de l’ocupació; formació;  suport al teixit empresarial; 
promoció del sector comercial; promoció dels polígons d’activitat 
econòmica; impuls a noves inversions;  plans de dinamització, fires i 
certàmens de promoció econòmica; emprenedoria; foment de 
l’activitat turística i, en general, totes aquelles polítiques de suport a 
l’economia productiva local. 

 Responsable de l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i 
Solsona. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori. 
  
  
3.- Àrea d’Atenció a les Persones  
 
3.1.- Regidora-delegada de Benestar Social: Sra. Lluïsa Aliste Sánchez 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria d’atenció social i per la igualtat: 
programes de serveis socials; política municipal d’atenció a col·lectius 
amb necessitats, a la infància, a la gent gran, a les persones amb 
minusvalidesa. 

 Política municipal en matèria d’immigració. 
 Foment del voluntariat i la solidaritat     

  
Facultats delegades: proposta de resolució 
 
 
3.2.- Regidor-delegat de Cultura: Sr. Salvador Campos Dam 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de promoció cultural. 
 Organització i coordinació de l'activitat cultural de Cardona. 
 Suport a les entitats culturals. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
3.3.- Regidora-delegada d’Educació: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de suport a l’educació primària i 
secundària; control i seguiment dels centres públics municipals: llar 
d’infants i escola de música; foment de les relacions amb les 
comunitats educatives, i, en general, foment de la formació i el 
coneixement reglat i no reglat. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori 
 
  
3.4.- Regidora-delegada de Salut: Sra. Lluïsa Aliste Sánchez  
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut; 
prevenció de les drogodependències; relacions  amb els òrgans de 
l’administració sanitària i les entitats relacionades amb la salut. 

 Foment dels hàbits de vida saludable i els programes de millora de la 
salut comunitària. 

 Promoció de Cardona com a ciutat saludable.  
  
Facultats delegades: proposta de resolució 
 
 
3.5.- Regidora-delegada d’Igualtat: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria d’igualtat de gènere i promoció de la 
dona. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori 
 
 
3.6.- Regidor-delegat d’Esports: Sr. Salvador Campos Dam 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal de foment de l’esport; manteniment i gestió de les 
instal·lacions esportives; foment de la col·laboració amb les entitats 
esportives; impuls de la nova zona esportiva. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori. 
  
 
 



  

  

 
  
3.7.-  Regidora-delegada de Joventut: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal de promoció de les activitats dedicades als joves. 
 Foment de la col·laboració amb les entitats juvenils. 
 Seguiment del Pla Local de Joventut 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori. 
 
  
3.8.-  Regidor-delegat de Festes: Sr. Salvador Campos Dam 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria de festes tradicionals i actes festius. 
 Control i seguiment de festes de caràcter públic. 
 Organització, control i seguiment de la Festa Major, especialment dels 

actes del corre-bou. 
  
Facultats delegades: caràcter resolutori 
  
  
3.9.- Regidora-delegada de Participació Ciutadana:  Sra. Roser Montoriol 
Vilajosana 
  
Àmbit competencial: 
 

 Foment de les polítiques de participació ciutadana. 
 Seguiment del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament.  
 Relacions amb les entitats cíviques, culturals, veïnals, etc. 
 Foment de la convivència ciutadana. 
 Seguiment de gestió del centre cívic. 
 Responsable de la Fira d’Entitats 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori 
 
 
4.- Àrea de Seguretat Ciutadana  
  
4.1.- Regidor-delegat de Seguretat Ciutadana i Mobilitat: Sr. Salvador 
Campos Dam 
  
Àmbit competencial: 
 

 Política municipal en matèria d’aparcaments, transports públics i 
mobilitat; expedients d’autoritzacions de revetlles i actes a la via 
pública; llicències per realitzar espectacles en locals no municipals de 



  

  

pública concurrència; seguiment de l’Ordenança municipal de la 
convivència ciutadana i ús de la via pública. 

 Política municipal en matèria de seguretat ciutadana: Pla de seguretat 
i per al civisme; ordenació general i seguiment dels serveis de la 
Policia Local. 

  
Facultats delegades: caràcter resolutori 
 
  
4.2.- Regidor-delegat de Protecció Civil: Sr. Josep Malagarriga Auguets 
  
Àmbit competencial: 
 

 Creació/millora, seguiment i execució dels diferents plans o 
programes de protecció civil, ja sigui per causa d’aiguats, focs, 
nevades, accidents o altres circumstàncies catastròfiques. 

 Adopció de les mesures que pertoquin en cada cas. 
 Col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 

Cardona 
  
Facultats delegades: proposta de resolució. 
  
Sisè.-  Notificar aquesta resolució als regidors/res respectius als efectes 
de la seva acceptació. 
  
Setè.- L’Alcaldia es reserva, a més de les competències assignades per Llei i 
no delegables i de les potestats no delegades expressament en cap regidor 
o regidora ni en la Junta de Govern Local, les següents: 
  

• Regidora de Comunicació: Política municipal en matèria de gestió i 
divulgació de la informació municipal als ciutadans i mitjans de 
comunicació; revista municipal, pàgina web, publicacions diverses. 

• Representant de l'Ajuntament al nucli de La Coromina 
• Presidència i seguiment de la Comissió de seguiment de la 

problemàtica de la Vall Salina de Cardona. 
  
Vuitè.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal 
en la primera sessió que es celebri. 
  
Novè.- Les atribucions de funcions tindran efectes des de la data del 
present decret. 
  
Desè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província. 
  
Onzè.- Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència de 
l'Ajuntament.” 
 
 
 
 



  

  

 
Intervencions: 
 
L’Alcalde dóna la paraula a la Secretària-Interventora accidental perquè 
expliqui el decret. 
 
 
La Secretària explica que en aquest punt es dóna compte del Cartipàs 
municipal, que és la delegació d’Alcaldia de competències a tots els regidors 
i regidores, tant als membres de la Junta de Govern i, per tant, dels Tinents 
d’Alcalde, com dels regidors que no són Tinents d’Alcalde i que, per tant, 
assistiran com a convidats a la Junta de Govern Local. S'estructuren les 
diferents àrees, amb indicació de les regidories que les integren i també 
se'n nomena el corresponent president o presidenta. 
 
 
El Sr. Estruch explica la organització de les regidories i l'atribució 
competencial de cada una d'elles. 
 
Al primer tinent d’alcalde se li deleguen les competències d’Urbanisme i 
Obres Públiques, una competència que ja havia assumit en el mandat 
anterior.  Les funcions pròpies de la regidoria les assumirà coordinadament 
amb la segona tinent d’alcalde, la Sra. Roser Montoriol, que adquireix les 
competències d’Habitatge, a les quals es vol donar un impuls important, en 
tant que les polítiques en aquest àmbit es consideren prioritàries en el 
present mandat. 
 
El Sr. Joan Hernández, com a primer tinent d'alcalde, també adquireix les 
competències de Patrimoni i Memòria Històrica i de Desenvolupament Local. 
La regidoria de Desenvolupament Local assumeix totes les funcions que 
tenen a veure amb la promoció econòmica i la generació de riquesa al 
municipi: polítiques de dinamització empresarial, ocupació, comerç, fires i 
turisme. Un àmbit on l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona serà 
el principal braç executor i que coordinarà el primer tinent d'alcalde. 
 
La Sra. Roser Montoriol, com a segona tinent d’alcalde, adquireix la 
competència d’Habitatge, d’Educació, de Joventut, d’Igualtat i Participació 
Ciutadana. 
 
El tercer tinent d'alcalde, el Sr. Salvador Campos Dam, té delegades les 
competències de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Cultura, Esports i Festes.  
 
La regidora Anna Maria Sala Villaró en el passat mandat va assumir tot 
l’àmbit de Benestar Social, fent una gran feina. Ara se li ha confiat una àrea 
important, com és la d'Economia i Hisenda, amb la seguretat que 
desenvoluparà una molt bona tasca. I també continuarà assumint les 
competències de Medi Ambient, amb totes les tasques diverses que 
comporta aquesta regidoria i incloent les polítiques de protecció dels 
animals, el foment del reciclatge, el seguiment del servei de neteja viària o 
el seguiment del servei de neteja de les dependències municipals. 



  

  

 
La regidora Lluïsa Aliste assumirà les competències de Benestar Social, 
assumint la responsabilitat respecte totes les polítiques de serveis socials. 
També té delegada la regidoria de Salut, un àmbit important per Cardona, 
així com la regidoria d'Administració, amb la qual assumeix la 
responsabilitat de gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. A part 
estarà al capdavant d'una nova regidoria, la de Transparència i Avaluació de 
Polítiques Públiques, amb la qual es vol aconseguir un dels objectius que 
sempre s'han formulat: que l'ajuntament tingui parets de vidre i es pugui 
activar al màxim el portal de transparència, aconseguint que es puguin 
avaluar totes les polítiques i publicar tota la informació d'interès ciutadà, 
encara més enllà del que ja s’estava fent fins ara. 
 
Finalment el regidor Josep Malagarriga assumirà regidories importants, com 
són la de Via Pública i Manteniment, la de Protecció Civil i la de Món Rural. 
 
A tots set regidors i regidores els agraeix moltíssim la seva disponibilitat 
tenint en compte que dedicaran part del seu temps a l’ajuntament, 
compatibilitzant aquestes responsabilitats amb les seves feines.  Per això 
els agraeix la bona predisposició i creu que tenen un govern potent, amb 
unes àrees ben estructurades i amb unes regidories que tenen per endavant 
una feina important amb temes claus com continuar desenvolupant una 
bona política en matèria d'hisenda pública l'impuls que es vol donar a les 
polítiques de benestar social i a la Xarxa d’Atenció Domiciliària, la voluntat 
de millora de la via pública, l'impuls de les polítiques d'Habitatge o el 
foment del desenvolupament local. 
 
L’Ajuntament, a nivell funcional, s’organitza en quatre Àrees: 

 
• Una Àrea d’Hisenda i Administració, presidida per la regidora 

delegada d’Hisenda,  Sra. Anna Maria Sala. 
• Una Àrea de Model Urbà, Territori i Desenvolupament Local, presidida 

pel Sr Joan Hernández. 
• Una Àrea d’Atenció a les Persones, presidida per la Sra. Roser 

Montoriol. 
• Una Àrea de Seguretat Ciutadana, presidida pel Sr. Salvador Campos. 

 
En aquest sentit, al Decret es fixa que els tinents dalcalde tenen potestat de 
dictar disposicions de caràcter resolutori i els regidors poden dictar 
propostes de resolució. Això és el que diferencia regidors/es de tinents/es 
d'alcalde, a part de ser membres de la Junta de Govern i del que ja s'ha 
comentat de les substitucions de l’alcalde. 
 
El cartipàs s'ha configurat tenint en compte quina seria la millor manera 
d'organitzar-se  per donar compliment a les cent quinze propostes que 
aquest grup municipal fixava al seu programa electoral, de manera que 
assumeixen amb ganes aquesta nova organització, amb el repte de millorar 
la vida dels ciutadans de Cardona i aconseguir la millor estructura 
organitzativa possible. 
 



  

  

 
La Presidència dona la paraula als Grups Municipals. 
 
 
El Portaveu del Grup Municipal de Junts per Cardona, Sr. Joan Jané, intervé 
dient que ells tenen un concepte bastant diferent del que hauria de ser un 
govern ampli i eficaç. Pensen que caldria apostar per un govern de 
concentració, que sumi totes les forces que defensen els drets fonamentals,  
una opció que l’Alcalde mai ha considerat a nivell local. Per això consideren 
que amb aquest cartipàs es perd l’oportunitat de configurar un govern més 
fort, de consens entre els grups, que pugui generar un ventall d’oportunitats 
més ampli pel poble i fomentar una col·laboració molt més activa i directa 
de totes les forces. Per això lamenta profundament que no hi hagi hagut un 
gest en aquest sentit per part de l'equip de govern i  assegura que si el seu 
grup hagués estat al seu lloc hi hagués hagut una proposta de govern 
d'unitat o concentració.  
 
 
L’Alcalde li agraeix la intervenció i diu que entén que en les passades 
eleccions municipals el poble va avalar que Esquerra governés en solitari. 
Això no vol dir que el l'equip de govern, que està format per set dels d’onze 
regidors municipals, pugui col·laborar i coordinar-se en tot amb la resta de 
grups. I diu que si el grup de Junts volia un govern de concentració ho 
podria haver proposat abans del Ple, i ell no té cap escrit ni petició en 
aquest sentit. Per tant, sempre s’agraeix que en el moment de l’aprovació 
s’aportin les propostes, però  encara seria millor si es fessin arribar abans, 
per facilitar que es pugui arribar a propostes de consens. El seu grup vol 
facilitar la màxim participació dels onze regidors i regidores i deixen la porta 
oberta a qualsevol col·laboració i una implicació més àmplia, des de la 
transparència i des de la voluntat de crear comissions de treball pels temes 
que estimin oportuns. 
 
 
El Sr. Jané, diu que respecta l'opinió de l'alcalde, però que la proposta d'un 
govern unitari l'hauria d'haver formulat el seu grup, en tant que formació 
més votada, i ell com a màxim responsable municipal. 
 
 
El Sr. Estruch respon que la proposta de l'equip de govern és la que els van 
plantejar i exposar prèviament, de manera que si ells en tenien una altra 
l'haurien pogut plantejar i segurament l'haurien estudiat. Però no els han fet 
arribar cap proposta en aquest sentit i des d'ERC han considerat que un 
govern amb set regidors pot desenvolupar una tasca important, de manera 
que no s'han plantejat altres possibilitats. 
 
 
Per part del Grup Municipal del PSC intervé el Sr. Ferran Verdejo i recorda 
que com ja han dit en moltes ocasions  a Cardona hi ha molta feina per fer 
per poder millorar el municipi i la vida dels seus ciutadans. Són quatre 
regidors a l’oposició que podrien contribuir activament al desenvolupament 



  

  

de Cardona i assumir responsabilitats en la gestió municipal, i que l'equip 
de govern no consideri aquesta possibilitat consideren que és un error. Amb 
el treball conjunt i coordinat de tots onze regidors i regidores es podria fer 
molta més feina en benefici del municipi. 
 
 
L’Alcalde li agraeix la intervenció i desitja molta sort a tots els grups i als 
onze regidors. I diu que evidentment  compten amb el seu grup i amb tots 
els regidors i regidores per treballar conjuntament per una Cardona millor. 
 
 
Votació: 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels 11 membres presents que formen 
la  Corporació, es dóna per assabentada. 

 
 
 

1.1.5.- EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A 
L'ESTABLIMENT DE LES INDEMNITZACIONS A FAVOR DELS GRUPS 
MUNICIPALS-MANDAT 2019-2023. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 
 
“Atès que, en sessió del dia 15 de juny de 2019, va quedar constituïda la 
nova Corporació Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 26 de 
maig de 2019. 
  
Atès el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i, 
articles 13, 23 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
reguladors del dret dels membres corporatius a percebre retribucions i 
indemnitzacions per raó del càrrec, així com el Grups Municipals. 
  
Atès que és voluntat del Govern Municipal continuar assignant als Grup 
Municipals una indemnització per les despeses ocasionades en el 
desenvolupament de les seves funcions; i que es concreta en 30,00 € per 
regidor més 40,00 € d’assignació per grup.  
  
D’acord amb l’article 73.3 de LBRL, s’estableixen dues prohibicions 
concretes respecte de l’ús d’aquestes dotacions: no podran destinar-se al 
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la 
corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de 
caràcter patrimonial. 
  
La Llei estableix, a més, l’obligació per als grups polítics de dur una 
comptabilitat específica de la dotació que s’haurà de posar a disposició del 
ple, sempre que aquest ho demani. 
  



  

  

L’article 14.4 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels 
partits polítics (LOFPP, en endavant) estableix que el retiment de comptes 
dels grups polítics municipals es farà d’acord amb allò que disposin els seus 
reglaments o la seva legislació específica, que han de respectar els principis 
generals d’aquesta llei en matèria de retiment de comptes. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació Municipal, 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
  
Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, el règim 
d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals, següent: 
  
GM d’ERC - AC ..........................  40,00 € + 210,00 € 
GM de PSC CARDONA-CP ............  40,00 € +   60,00 € 
GM de JuntsxCardona .................  40,00 € +   60,00 € 
  
Resultant d’aplicar 30,00 € per regidor de cada grup municipal més la 
quantitat de 40,00 € per grup polític municipal.  
  
Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació 
que s’haurà de posar a disposició del ple, sempre que aquest ho demani.” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la Secretària-Interventora accidental 
perquè expliqui el dictamen. 
 
 
La Secretària accidental indica que en aquest punt de l’ordre del dia ja no es 
dóna compte de resolucions dictades per l’alcaldia, sinó que ja es tracta de 
dictàmens subjectes a votació. 
 
El que es proposa és establir, amb efectes del dia 15 de juny, data del Ple 
de Constitució, el règim d’indemnitzacions a favor dels grups municipals, 
que es planteja com el resultat d’aplicar 30 euros per regidor de cada grup 
municipal i la quantitat de 40 euros per grup municipal.  
 
En el dictamen es posa de manifest que els grups polítics hauran de dur una 
comptabilitat específica de la dotació, que s’haurà de posar a disposició 
d’aquest plenari sempre que es demani en compliment de la normativa 
aplicable i de les recomanacions que es fan des de Sindicatura de comptes.  
 
 
Intervé l'alcalde i exposa que el règim d’indemnitzacions als grups, 
comparat amb molts altres municipis, és baix, però que igualment ajuda al 
funcionament dels grups municipals. Abans de la Comissió Informativa ja es 



  

  

va demanar als diferents grups per si tenien alguna altra proposta o 
observació i finalment es va decidir deixar-ho igual i amb les mateixes 
quantitats que estava establert a les dues darreres legislatures. 
 
 
La Presidència dona la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La presidència sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova per unanimitat 
dels 11 membres que composen la corporació. 
 
 
 
1.1.6.- EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 

 
“Un cop constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de 2019 com a 
resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 26 de maig de 
2019, es considera necessària la delegació de determinades atribucions del 
Ple a la Junta de Govern, a fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia 
l'actuació municipal. 
  
  
Fonaments de dret 
  
Els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local; els articles 52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril 
i l'article 51del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
regulen la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern 
Local. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents 
  

ACORDS 
  
      
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents: 
  
 
 
 



  

  

 
 
En matèria de contractació i patrimoni 
  
a) Aprovar els estudis de seguretat i salut, la conformitat als plans de 
seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d'obres 
competència del ple. 
  
b) Acordar la modificació dels contractes o concessions quan, aïlladament o 
conjuntament, no impliqui una alteració del ple primitiu del contracte 
superior, per excés o per defecte, al 20%. 
  
c) Aprovar les certificacions d'obra, les recepcions d'obra i les devolucions 
de garanties. 
  
d) La imposició de sancions o penalitats als contractistes o concessionaris 
que no impliquin la resolució del contracte o concessió. 
  
  
En matèria de planificació, economia i hisenda 
  
e) L'establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics. 
  
f) El reconeixement extrajudicial de crèdits. 
  
g) La sol·licitud i acceptació de subvencions, quan la disposició que aprovi la 
convocatòria estableixi que el Ple sigui l'òrgan competent. 
  
  
En matèria processal 
  
h) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària. 
  
i) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que 
se segueixin per o contra altres administracions o particulars. 
  
j) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. 
  
k) La declaració de nul·litat dels actes de l'Ajuntament. 
  
  
En matèria de població 
  
l) Aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions. 
  
 
 
  



  

  

 
En matèria d'Inventari de béns 
  
m) Les rectificacions de l'Inventari de béns. 
  
Segon.-  Determinar que les facultats que podrà exercir la Junta de 
Govern Local en relació amb les competències objecte de delegació seran 
les pròpies que corresponguin a l'òrgan delegat, sens perjudici de la 
possibilitat d'avocació o revocació de la delegació. 
  
Tercer.-  Establir que, tal i com indica la legislació vigent: 
  

- Els actes dictats per la Junta de Govern Local, en l'exercici de les 
atribucions delegades, s'entenen dictats per l'òrgan delegant, és a dir, 
el Ple, i per tant correspon a aquest òrgan col·legiat la resolució dels 
recursos de reposició que es puguin plantejar. 

 
- No podran delegar-se les competències que s'exerceixin per 

delegació. 
 

- Seran públiques les sessions de la Junta de Govern Local quan tinguin 
per objecte adoptar decisions referents a les atribucions delegades 
pel Ple. 

 
- En la part expositiva dels acords adoptats per la Junta de Govern 

Local per delegació plenària, es farà constar aquesta delegació, 
indicant la data d'aquest acord. 

 
- El Ple municipal conserva les facultats de rebre informació detallada 

de la gestió de les competències delegades i dels actes o de les 
disposicions que emanin en virtut de la delegació. 

   
Quart.- Indicar que aquest acord tindrà efectes a partir del dia següent al 
de la seva aprovació, sens perjudici de la seva publicació d'aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement. Així 
mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de 
l'Ajuntament (http://eadministració.cardona,cat) en compliment de la Llei 
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
   
Cinquè.- Donar compte d'aquest acord a la Junta de Govern Local en la 
primera sessió que es porti a terme.” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la Secretària accidental per tal que 
expliqui el dictamen. 
 
 
 



  

  

 
La Secretària diu que el que es planteja és delegar un seguit de 
competències en diverses matèries del Ple a la Junta de Govern i que, per 
llei, són delegables. Des d'una perspectiva tècnica es considera que aquesta 
delegació permetrà una major agilitat en la gestió municipal, en tant que es 
celebren juntes de govern amb caràcter setmanal i, per tant, no caldrà 
demorar l'aprovació de determinats temes pel fet d'haver-los de sotmetre al 
ple. A continuació enumera les competències que es deleguen del Ple a la 
Junta de Govern Local. 
 
 
L’Alcalde indica a la Secretària que en les delegacions hi figuren la 
determinació anual de Festes Locals i que finalment  es va establir deixar-ho 
com a competència del Ple, de manera que cal afegir aquest tema en el 
dictamen i en el corresponent acord. 
 
L’Alcalde recorda que se’ls va plantejar una proposta per part dels serveis 
tècnics de Secretaria-Intervenció de delegació de competències del Ple a la 
Junta de Govern Local, en tant que és decisió de l’òrgan competent, en 
aquest cas del Ple, poder efectuar aquesta delegació. Va ser una proposta 
tècnica per tal d'agilitzar les aprovacions i anar més ràpid en algunes 
tramitacions, i en cap cas per reduir el paper important i fonamental del Ple, 
que és el màxim òrgan resolutori de l’Ajuntament. En aquest cas la 
motivació és agilitzar, tenint en compte que es celebren plens ordinaris cada 
dos mesos i hi ha temes que es necessita aprovar amb una certa urgència. 
 
Malgrat que en la proposta inicial es plantejava delegar en la Junta de 
Govern vint-i-un assumptes competència del Ple, al final i després de 
parlar-ho amb els grups només són catorze propostes o competències. A la 
Comissió Informativa ja es va comentar de revisar-ho bé per part de tots 
els grups i posteriorment el Grup Municipal del Grup socialista els va fer 
arribar una contraproposta amb matèries que consideraven que s'havien de 
mantenir com a competència del ple. Una proposta que s'ha acceptat per 
part de l'equip de govern i que s'ha reflectit en el dictamen. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals. 
 
 
El Portaveu del Grup Municipal de Junts per Cardona agraeix a la Secretària 
l’exposició del dictamen i de les diverses competències a delegar que va fer 
a la comissió informativa. I diu que ells des d'un primer moment van creure 
que hi havia molts aspectes que no s’han de delegar a la Junta de Govern. 
Pensen que el Ple és la màxima representació del poble i que aquesta 
delegació l´únic que fa es fer-li perdre pes com a òrgan de resolució. 
  
D'acord amb això han estudiat tema per tema els aspectes en què estaven 
més en desacord: en quant a contractació, els punts B-C-D; en matèria 
d'hisenda, el punt E; i en matèria processal, els punts I-J-K.  
 



  

  

D'altra banda i per la seva part no hi ha cap problema si es fan més plens 
extraordinaris, i el seu grup sempre estarà disposat en assistir-hi. Per tant, 
la seva posició en aquest aspecte serà clarament en contra.  
 
 
L’Alcalde-President li agraeix la intervenció i recorda que quan la Junta de 
Govern tracti les competències que es deleguen del Ple, aquestes sessions 
seran públiques i, per tant, obertes a tots els regidors, i que també se'ls 
donarà compte del que s'hagi aprovat. I que els hagués agradat que si no 
estaven d'acord amb la proposta, com ja es va dir en el moment de 
plantejar-la, els haguessin fet arribar els canvis a plantejar, com ha fet el 
grup socialista. Perquè no hi hauria hagut cap problema en atendre les 
seves peticions i fer els canvis que calgués. 
 
 
El Sr. Ferran Verdejo, Portaveu del Grup Socialista, diu que ells ja van fer 
arribar la seva proposta amb els canvis que plantejaven realitzar. I 
pregunta, concretament, per una de les competències que es proposa 
delegar a la Junta: l'aprovació dels preus públics.  
 
 
La Secretària explica en que consisteix i recorda que l'aprovació de les 
ordenances fiscals és una competència plenària. Que aquesta competència 
no es planteja delegar, sinó exclusivament la relativa a la fixació de preus 
públics, en cap cas impostos o taxes municipals. D'aquesta manera es pot 
aconseguir major agilitat en l'aprovació d'aquests preus públics, i posa un 
exemple concret. 
 
 
Votació: 
 
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per set vots a 
favor del Grup Municipal d’ERC (7), dues abstencions, del Grup Municipal 
del PSC (2) i dos vots en contra, del Grup Municipal de Junts per Cardona 
(2).  
 
 
 
1.1.7.- EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A 
L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE LA 
JUNTA DE GOVEN LOCAL I DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 
 
“En data 15 de juny de 2019 va quedar constituïda la nova Corporació 
Municipal, com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 
26 de maig de 2019. 
  
 



  

  

 
D’acord amb això, procedeix establir el règim de sessions plenàries i de la 
Junta de Govern Local i crear la Comissió Informativa Permanent i Especial 
de Comptes. 
  
Fonaments de dret 
  
Articles 20, 46 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de Bases de 
Règim Local. 
  
Articles 58 i 60 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 
  
Articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
  
Articles 78, 112, 123, 124, 125, 126 i 127 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa 
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
  
 

ACORDS 
 

       
Relatius a la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes 
  
Primer.- Crear la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, 
amb les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin 
a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde en el 
cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que 
és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament. 
  
Aquesta Comissió Informativa permanent actuarà com Comissió especial de 
Comptes, en virtut del que preveu l’art. 101 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. 
 
Segon.- La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis 
membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions 
locals: 
  
Membres titulars. 
  
ERC: Sr. Ferran Estruch Torrents 
ERC: Sr. Joan Hernández Moscoso 
ERC: Sr. Salvador Campos Dam 
ERC: Sra. Anna Maria Sala Villaró 



  

  

PSC Cardona: Sr. Ferran Verdejo Vicente 
Junts per Cardona: Sr. Joan Jané Sardans 
  
Membres suplents 
  
ERC: Sra. Roser Montoriol Vilajosana 
ERC: Sra. Luisa Aliste Sánchez 
ERC: Josep Malagarriga Auguets 
PSC Cardona: Sr. Jordi Casas Pons 
Junts per Cardona: Mònica Sala Esquius 
  
Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o 
permanent, en les reunions de la Comissió. 
  
Tercer.- La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial de 
Comptes recaurà en l’alcalde, sens perjudici que la pugui delegar, 
mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia 
Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si. 

  
Quart.- El règim de sessions ordinari de la Comissió Informativa Permanent 
serà de periodicitat bimensual, i en determinarà el dia i hora, el seu 
president o presidenta. La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari 
en els supòsits previstos legalment. 
  
La Comissió, quan actuï com Especial de Comptes, tindrà el règim de 
sessions previst en l’art. 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

  
 
Relatius al règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern Local 

  
Cinquè.- El règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent: 
  
Les sessions ordinàries tindran lloc el primer dijous de cada dos mesos, a 
les 20:00 hores. El mes d’agost es declara inhàbil a aquests efectes. El 
primer Ple ordinari es celebrarà el dia 19 de setembre de 2019, a 
conseqüència de la celebració de la Festa Major de Cardona. 
  
En cas de que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària es retardarà al 
dijous immediat hàbil següent. 
  
Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització 
previstos per la Llei.  
  
Sisè.- El règim de sessions de la Junta de Govern Local tindrà un 
periodicitat setmanal, amb caràcter ordinari. El règim de sessions 
extraordinari la decideix l’alcalde-president. El dia i hora de celebració de les 
sessions ordinàries ha quedat determinat per decret de l’alcaldia 213/2019, 
de 26 de juny de 2019 pel qual s'ha constituït la Junta de Govern Local: els 
dimarts a les 18:00 hores. 
  



  

  

Setè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del 
seu general coneixement. Així mateix estarà a disposició dels interessats a 
la seu electrònica de l'Ajuntament (http://eadministració.cardona,cat).” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la Secretària per tal que expliqui el 
dictamen. 
 
 
La Secretària indica que el primer que es proposa acordar és crear la 
Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, amb les funcions 
d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple 
i també de la Junta de Govern Local i de l’Alcalde, en cas que aquests 
òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que es farà constar a la 
part dispositiva del Dictamen o Decret, respectivament. 
 
Aquesta Comissió Informativa permanent actuarà com a Comissió Especial 
de Comptes en virtut del que estableix l’article 101 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. 
 
La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis membres, 
mantenint la proporcionalitat derivada de les últimes eleccions. En el 
dictamen s'especifica tant els membres titulars com suplents d'aquest òrgan 
col·legiat. 
 
En el tercer punt es planteja que la Presidència de la Comissió Informativa 
Permanent i Especial de Comptes recaurà en l’Alcalde, que la pot delegar, 
però no en el present dictamen no s'efectua aquesta possible delegació. 
 
D'altra banda es fixa el règim de sessions ordinari de la Comissió 
Informativa Permanent, que serà de periodicitat bimensual i en determinarà 
el dia i hora el seu President o Presidenta. Es reunirà, també, amb caràcter 
extraordinari en els supòsits previstos legalment. També es diu que la 
Comissió, quan actuï com a Comissió Especial de Comptes, tindrà el règim 
de sessions previst legalment. 
 
També s’estableix el règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern 
Local. El règim de sessions ordinàries del Ple s'estableix el primer dijous de 
cada dos mesos a les vuit del vespre. El mes d’agost es declara inhàbil. El 
primer Ple ordinari es diu que es celebrarà el 19 de setembre de 2019 a 
conseqüència de la celebració de la Festa Major. També es diu que en el cas 
que el dia sigui festiu, la sessió ordinària es retardarà al dijous immediat 
hàbil següent. I que les sessions extraordinàries seguiran el règim de 
convocatòria i de realització que preveu la mateixa llei.  
 
 
 



  

  

 
També s’estableix el règim de sessions de la Junta de Govern Local, que 
tindrà periodicitat setmanal, com hem dit abans, amb caràcter ordinari. El 
règim de sessions extraordinari el decidirà l’Alcalde-President. I, com s’ha 
dit, el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries queda fixat els 
dimarts a les sis de la tarda. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La presidència sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova per unanimitat 
dels 11 membres que composen la corporació. 
 

  
 

1.1.8.- EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A RELATIU A 
L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM D'INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 

 
“Antecedents 
  
En data 15 de juny de 2019 va quedar constituïda la nova Corporació 
Municipal, com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 
26 de maig de 2019. 
  
Per decret d'alcaldia número 207/2019 de data 25 de juny de 2019 es va 
resoldre nomenar els tinents d'alcalde, per decret d'alcaldia número 
213/2019 de data 26 de juny de 2019 es va constituir la Junta de Govern 
local i per decret d'alcaldia número 231/2019 de data 28 de juny de 2019 
es va resoldre nomenar els regidors delegats de l'alcaldia. 
  
  
Consideracions legals 
  
L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local estableix que els membres de les corporacions locals percebran 
retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb 
dedicació exclusiva. 
  
També els que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per 
realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions o 
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, de manera que 
percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva. 
  
En ambdós casos seran donats d'alta a la Seguretat Social. 
  



  

  

En aquest mateix article 75 LRBRL s'estableix que només els membres de la 
corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran 
assistències per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
de la Corporació dels que formin part, en la quantia assenyalada pel ple. 
  
D'altra banda els membres de les corporacions locals percebran 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu 
càrrec, segons les normes d'aplicació general a les administracions 
públiques i les que aprovi el ple corporatiu en el desenvolupament de les 
mateixes.  
  
Les corporacions locals consignaran en el seu pressupost, d'acord amb 
l’article 75 LRBRL, les retribucions, indemnitzacions i assistències dins dels 
límits que s'estableixin amb caràcter general. 
  
La  normativa en aquesta matèria també es troba recollida a l’article 
162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 13 i 
següents del Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
  
  
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents 
  

ACORDS 
  
  

Primer.- Establir el règim de dedicació dels membres de la Corporació 
Municipal que tot seguit s'indiquen, fixant les retribucions brutes, així com 
la dedicació; a l'empara i de conformitat amb els articles 166 i següents del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril: 
  

• Ferran Estruch i Torrents, Alcalde: 36.438,20 € bruts anuals i 
dedicació exclusiva. Les retribucions es percebran en catorze pagues, 
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 
 

• Roser Montoriol Vilajosana, Segona Tinent d'Alcalde coordinadora de 
l'Àrea de Serveis a les Persones: 12.905,55 € bruts anuals i el 50% 
de dedicació (amb compatibilitat en el 50% restant de dedicació a la 
seva activitat professional). Les retribucions es percebran en catorze 
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues 
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

 
• Anna Maria Sala Villaró, regidora delegada d'Hisenda i de Medi 

Ambient: 10.324,44 € bruts anuals i el 40% de dedicació (amb 
compatibilitat en el 60% restant de dedicació a la seva activitat 
professional). Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 



  

  

 
• Luisa Aliste Sánchez, regidora delegada de Benestar Social, de Salut, 

d'Administració i de Transparència i Avaluació Polítiques Públiques: 
7.743,33 € bruts anuals i el 30% de dedicació (amb compatibilitat en 
el 70% restant de dedicació a la seva activitat professional). Les 
retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a 
les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre. 

  
• Josep Malagarriga Auguets, regidor delegat de Via Pública i 

Manteniment, Món Rural i Protecció Civil: 7.743,33 € bruts anuals i el 
30% de dedicació (amb compatibilitat en el 70% restant de dedicació 
a la seva activitat professional). Les retribucions es percebran en 
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

  
Segon.- Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de 
constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació no 
inclosos en els apartats anteriors, el règim d’assistències i indemnitzacions 
per assistència als òrgans decisoris de l'Ajuntament: 
  

•      Per assistència a Plens      130 euros 
•      Per assistència a Plens (portaveus)    150 euros 
•      Per assistència a Juntes de Govern Local  185 euros 

  
Tercer.- La retribució i indemnitzacions que es reconeixen en els acords 
anteriors serà independent del dret que es reconeix als membres 
corporatius a la percepció de dietes per raó del càrrec, així com 
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan 
siguin efectives i amb la justificació documental prèvia. 

  
Quart.-  Notificar els acords anteriors als regidors i regidores afectats.  
  
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte 
del seu general coneixement. Així mateix estarà a disposició dels interessats 
a la seu electrònica de l'Ajuntament (http://eadministració.cardona,cat).” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la Secretària per tal de que expliqui 
el dictamen. 
 
Per part de la secretària s'enumera les indemnitzacions que es planteja 
aprovar i previstes per a l'alcalde, amb dedicació exclusiva, i quatre 
regidors/es amb dedicació parcial. 
 
A més a més, també s’estableix el règim d’assistències i indemnitzacions 
per assistència als plens i les juntes de govern local com a òrgans decisoris 
de l'ajuntament. 



  

  

 
 
L’Alcalde explica que malgrat que la dedicació dels regidors i regidores a la 
gestió municipal és molta, s'estableixen les retribucions i indemnitzacions 
d'acord amb les possibilitats econòmiques de l'ajuntament. 
 
En l'equip de govern hi haurà dos tinents d’alcalde, el primer i el tercer, que 
cobraran per assistències als òrgans col·legiats (juntes i plens) i, per tant, 
rebran la quantitat que consta en el dictamen per aquestes assistències. 
 
Com en altres mandats, en el cas del ple es manté la petita diferència per 
assistència entre els portaveus dels grups i la resta de regidors/es. 
 
Pel que fa a com s'han establert les retribucions dels regidors amb règim de 
dedicació parcial explica que el que s'ha fet és agafar el sou brut que ja es 
va fixar el 2011 i que al seu torn deriva de l'anterior mandat (i que només 
s'ha actualitzat amb els increments que s'han aprovat a nivell estatal) i que 
és d'una quantia de 25.711,10 euros. I partint d'aquest import  s’ha fet el 
càlcul proporcional pels diferents regidors segons la seva dedicació i 
competències que assumeixen. Una dedicació que sempre serà superior a la 
quina es recull a efectes de determinar les retribucions. 
 
Les retribucions i indemnitzacions establertes són baixes en comparació 
amb altres administracions locals, també pel que fa al sou de l'alcalde. En el 
cas de l'alcalde el 2011 es cobraven uns 35.500 euros bruts anuals i ara són 
aquests 36.000. Per tant suposa un increment d'un 2,8% respecte l'anterior 
legislatura. En aquest sentit, recorda que la llei no fixa quin han de ser els 
sous dels alcaldes i regidors, tot i que sí que estableix una limitació del sou 
màxim i del número de dedicacions exclusives en funció del número 
d'habitants. 
 
El sou màxim fixat per llei per exercir d'alcalde o alcaldessa d’una població 
entre 1.000 i 5.000 habitants, i per tant, independentment que en tingui 
1.000 o 5.000 mil, és de 43.352 euros.  
 
També recorda que aquest sou està per sota de la mitjana de les 
retribucions que tenen establertes els alcaldes i alcaldesses de la comarca, i 
que això no és bo ni dolent, perquè creu que les persones que es dediquen 
a la vida pública i ho fan de manera exclusiva i passant moltes hores han de 
poder percebre una retribució justa. Però malgrat això, la situació 
econòmica de l’Ajuntament no permet grans despeses i el seu equip va 
entendre que no havien d’augmentar la partida global d’indemnitzacions i 
retribucions dels càrrecs electes. Per tant, a nivell global, el que puja la 
partida és un 5% respecte a l’última legislatura i amb això a nivell retributiu 
Cardona es situa a la part baixa de la mitjana i respecte a l'establert en 
altres administracions locals catalanes. 
 
 
 
 



  

  

 
Intervencions: 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per set vots a 
favor, del Grup Municipal d’ERC (7), i quatre abstencions, del Grup Municipal 
del PSC (2) i del Grup Municipal de Junts per Cardona (2)  
 
 

 
1.1.9.- EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ENTITATS I ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 

 
“En data 15 de juny de 2019 va quedar constituïda la nova Corporació 
Municipal, com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 
26 de maig de 2019. 
  
D’acord amb això procedeix designar els representants municipals en les 
fundacions, entitats, mancomunitats i empreses que requereixen 
representació municipal. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents 
  

ACORDS 
  
Primer.- Es designen els membres corporatius que es relacionen a 
continuació, com a representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, 
entitats, mancomunitats, empreses i altres òrgans col·legiats que 
requereixen representació municipal, o bé que han d’integrar-se en aquests 
en funció dels respectius càrrecs. 
 
En el supòsit que la designació del representat municipal no sigui directe o 
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en 
qüestió, i que per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan 
competent, aquesta designació té el caràcter de proposta:   
  

• Nomenar representant de l’Ajuntament en els Consells Escolars dels 
respectius centres escolars del municipi a la tinent d'alcalde Sra. 
Roser Montoriol Vilajosana, nomenar representants de l’Ajuntament 
en el Consell Escolar Municipal: a l'alcalde i la tinent d'alcalde Sra. 
Roser Montoriol Vilajosana, pel Grup Municipal d’ERC; el Regidor Sr. 



  

  

Ferran Verdejo Vicente pel Grup Municipal del PSC Cardona-CP;  i el 
Regidor, Sr. Joan Jané Sardans, pel Grup Municipal de Junts per 
Cardona. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament en la Fundació de la 

Residència de la Tercera Edat Sant Jaume al Sr. Ferran Estruch 
Torrents, que la presidirà, d’acord amb els seus Estatuts i a la 
regidora Sra. Luisa Aliste Sánchez. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consell de Participació 

de la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume a la regidora Sra. 
Luisa Aliste Sánchez, d’acord amb el que disposa el Decret 202/2009, 
de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del 
Sistema Català de Serveis Socials. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Associació del Fons 

d’Aimines al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President, que la 
presidirà d’acord amb els seus Estatuts. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Assemblea Local de la 

Creu Roja de Cardona a la regidora, Sra. Luisa Aliste Sánchez. 
 

• Nomenar representant de l’Ajuntament en la Comissió Local de 
Protecció Civil i Comitè Local d’Emergència al Sr. Ferran Estruch 
Torrents, Alcalde-President i al Regidora delegat Sr. Josep Malagarriga 
Auguets; el Regidor Sr. Jordi Casas Pons pel Grup Municipal del PSC 
Cardona-CP i el Regidor Sr. Joan Jané Sardans pel Grup Municipal de 
Junts per Cardona. 

 
• Nomenar representants de l’Ajuntament en l’Associació Xarxa de 

ciutats i pobles cap a la sostenibilitat al Sr. Ferran Estruch Torrents, 
Alcalde-President,  i a la regidora de Medi Ambient Sra. Anna Maria 
Sala Villaró. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consorci LOCALRET al 

Sr. Ferran Estruch Torrents, qui podrà delegar en el Tinent d’Alcalde 
Sr. Joan Hernández Moscoso. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament a la Xarxa de Turisme 

Industrial  de Catalunya-Associació de Municipis al Sr. Ferran Estruch 
Torrents, Alcalde-President i com a suplent al tinent d’alcalde Sr. Joan 
Hernández Moscoso. 

 
• Nomenar representant de l’Ajuntament en la Xarxa Local de Consum 

(XLC) al Tinent d’Alcalde Sr. Joan Hernández Moscoso. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte 
del seu general coneixement. Així mateix estarà a disposició dels interessats 
a la seu electrònica de l'Ajuntament (http://eadministració.cardona,cat). 
  



  

  

Tercer.- Notificar aquests acords a les entitats i òrgans afectats per les 
designacions.” 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica el dictamen, que estableix les designacions dels membres 
corporatius que es relacionen a les diferents entitats, mancomunitats, 
empreses i òrgans col·legiats que requereixen representació municipal.  
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La presidència sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova per unanimitat 
dels 11 membres que composen la corporació. 
  
 
 
1.1.10.- EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA FUNDACIÓ 
CARDONA HISTÒRICA. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 
 
“En data 15 de juny de 2019 va quedar constituïda la nova Corporació 
Municipal, com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 
26 de maig de 2019. 
  
D’acord amb això procedeix designar els representants municipals a la 
Fundació Cardona Històrica. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents 
  

ACORDS 
  
Primer.- El Patronat de la Fundació Cardona Històrica, quedarà integrat, 
d’acord amb l'establert als articles 17 i 18 dels seus estatuts, pels següents 
patrons en representació municipal i designats per l'Ajuntament de Cardona 
d'entre els seus regidors, en representació de tots els grups municipals i per 
ordre de majoria: 
  

-      Sr. Ferran Estruch Torrents (ERC) que en serà el President. 
-      Sr. Joan Hernández Moscoso (ERC) 
-      Sra. Roser Montoriol Vilajosana (ERC) 
-      Sr. Salvador Campos Dam (ERC) 



  

  

-      Sra. Anna Maria Sala Villaró (ERC) 
-      Sr. Ferran Verdejo Vicente (PSC Cardona) 
-      Sra. Mónica Sala Esquius (Junts per Cardona) 

  
Tots ells seran patrons per un període de quatre anys, fins que es designin 
nous patrons en el primer plenari que es celebri un cop constituït 
l'ajuntament del següent mandat. 
  
Donat l'ordre de majoria resultant de les darreres eleccions municipals i la 
representació assolida pels diferents grups, durant aquest mandat 2019-
2023 es designa com a vuitè patró en representació de l'Ajuntament al Sr. 
Jordi Casas Pons (PSC Cardona) per un període de dos anys i al Sr. Joan 
Jané Sardans (Junts per Cardona) per als dos anys restants.  
  
Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat 
expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes que estableix la 
legislació aplicable. 
                    
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte 
del seu general coneixement. Així mateix estarà a disposició dels interessats 
a la seu electrònica de l'Ajuntament (http://eadministració.cardona,cat). 
  
Tercer.- Notificar aquests acords a la Fundació Cardona Històrica.” 
 

 

Intervencions: 
 

L’Alcalde-President recorda que aquest punt quedava recollit en el dictamen 
anterior, però que a petició del grup municipal del PSC es va demanar 
d'individualitzar, i així es va acordar. 
 
La secretària explica breument el dictamen que planteja que el Patronat de 
la Fundació Cardona Històrica quedi integrat, d’acord amb els articles 17 i 
18 dels seus estatuts, pels següents Patrons amb representació municipal i 
designats per l’Ajuntament de Cardona d’entre els seus regidors, en 
representació de tots els seus Grups Municipals i per ordre de majoria: 
 

• El Sr. Ferran Estruch Torrents, que en serà el President. 
• Els patrons: Joan Hernández Moscoso, Roser Montoriol Vilajosana, 

Salvador Campos Dam, Anna Maria Sala Villaró, Ferran Verdejo 
Vicente i Mònica Sala Esquius, en representació dels diferents grups. 

 
Tots aquests patrons ho seran per un període de quatre anys i fins que es 
designin nous patrons en el plenari que es celebri un cop constituït 
l’Ajuntament en el següent mandat.  
 
Donat el resultat de les darreres eleccions municipals i la representació 
assolida pels diferents grups durant aquest mandat 2019-2023, es designa 
com a vuitè patró, en representació de l’Ajuntament, al Sr. Jordi Casas 
Pons, pel Grup del PSC per un període de dos anys i al Sr. Joan Jané 



  

  

Sardans, de Junts per Cardona, pels dos anys restants. 
 
S’especifica, igualment, que els membres del Patronat entraran en funcions 
després d’haver acceptat expressament aquest càrrec, mitjançant alguna de 
les formes que estableix la legislació aplicable.  
 
 
L’Alcalde recorda que tal i com estableixen els estatuts de la Fundació, el Ple 
ha de designar  vuit Patrons, que són l’Alcalde i set regidors/es. Davant els 
resultats de les darreres eleccions es va demanar a la Secretària que fes el 
càlcul de quants regidors havien de designar cadascun dels grups 
municipals. I amb els càlculs efectuats, en resulta que al grup d’Esquerra li 
tocaven 5,09 patrons a la Fundació, al Grup de Junts 1,45 Patrons i al Grup 
socialista 1,45 patrons més. D'això en resulta un problema que s’havia de 
resoldre d’alguna manera perquè, evidentment, no es pot partir un regidor. 
Això evidencia que segurament caldrà modificar els estatuts i especificar 
millor el sistema de designació perquè no es torni a produir aquesta 
mateixa situació. 
 
 
La Secretària-Interventora accidental va emetre informe plantejant la 
possibilitat de dividir el mandat entre el PSC i Junts i ells acaten aquesta 
posició. I  sembla lògic que els dos primers anys corresponguin al grup que 
va obtenir un major suport electoral, el del PSC. A partir d’aquí, entenen 
que en aquests quatre anys segurament el mateix Patronat haurà d’instar 
una modificació dels estatuts que ens permeti, de manera més automàtica, 
la designació d’aquests Patrons, perquè a dia d'avui la fórmula recollida per 
les designacions dels representants municipals segurament no acaba 
d'agradar a ningú perquè pot provocar aquest marge d'indeterminació. 
 
 
La Presidència dona la paraula als Grups Municipals. 
 
 
El Sr. Ferran Verdejo, del Grup Municipal del PSC, intervé per dir que, com 
ja van exposar anteriorment i en la comissió informativa, no estan d'acord 
en que aquesta vuitena designació es distribueixi a nivell de representació 
entre els grups del PSC i de Junts per Cardona. El percentatge de vots 
obtinguts en les darreres eleccions municipals per part del PSC és molt 
superior a l'obtingut per part de Junts, de manera que no es considera just 
aquest repartiment de dos anys i dos anys. El seu grup entén que no és 
proporcional i que aquest vuitè patró li correspondria al PSC, de manera que 
no veuen bé que es plantegi que es divideixi el mandat en dos períodes de 
dos anys, sobretot si tenim en compte que els mateixos estatuts de la 
Fundació preveuen que els mandats dels patrons siguin de quatre anys. Per 
tant, es plantegen no abandonar el càrrec de patró passats aquests dos 
primers anys. D'altra banda, no entenen que l'equip de govern no hagi 
recolzat la proposta del seu grup, en tant que segona llista amb més 
número de vots, i hagi imposat la seva majoria sense que s'hagi arribat a 
un acord de consens. 



  

  

 
 
L’Alcalde li recorda que no és una decisió fàcil i que l'equip de govern 
tampoc creu tenir  l’autoritat, per molta majoria absoluta que hagi obtingut, 
de forçar una solució amb uns criteris que en tot cas són interpretables. El 
Sr. Verdejo ha esmentat el tema de tenir més vots o menys vots, però en 
els estatuts de la Fundació no es parla de vots obtinguts sinó de 
representació. En tot cas si es considera que l’assignació de patrons en 
representació de l'ajuntament de ser en funció del número de vots, el que 
caldria instar la corresponent modificació dels estatuts per tal que 
s'estableixi d'aquesta manera. 
 
Donat que no es va arribar a un consens entre els grups i que les posicions 
estaven tancades en aquest sentit es va demanar l'informe de la secretària 
per tal de desencallar el tema. I que no es tracta d’amenaçar en que 
aquesta persona nomenada com a vuitè patró per dos anys no deixarà el 
càrrec i que seran patrons per quatre anys. Afirmar això és una mica 
agosarat. En tot cas, el que els demana és que demanin els informes que 
corresponguin i que si una autoritat superior decideix en un altre sentit, ho 
acataran. Però que mentrestant i com a representants municipals han 
d’acatar el que decideixi el Ple. En aquest sentit, i com ja ha dit, si creuen 
que cal, poden presentar una proposta per tal de modificar els estatuts de 
la Fundació, tenint en compte que aquesta modificació l'ha d'acordar, en 
primer terme, el Patronat de la Fundació. El que no poden fer en cap cas és 
dir que es saltaran un acord del Ple.  
 
Per altra banda, demana al Sr. Verdejo que no digui que l'equip de govern 
ha imposat la seva majoria, perquè han pactat moltes coses i la seva 
voluntat sempre és dialogar. I en aquest tema no hi ha hagut consens 
perquè les posicions dels grups eren molt rotundes, de manera que s'ha 
hagut d'optar per una solució viable per donar una sortida a les 
designacions. 
 
 
Votació: 
 
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per nou vots a 
favor, del Grup Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal de Junts per 
Cardona (2) i dos vots en contra, del Grup Municipal del PSC (2). 
 
 
 
1.1.11.- EXPEDIENT 774/2019. DICTAMEN RELATIU AL 
NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUPLENT 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 
 
“Atès que, en data 10 d’abril de 2019, ha tingut entrada en el registre 
general de l’Ajuntament, un escrit tramès per la Secretaria del Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relatiu a la convocatòria per 



  

  

nomenar Jutge/ssa de Pau, titular i suplent com a conseqüència de la 
defunció del Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de Cardona. 
  
En data 2de maig de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar incoar 
expedient dirigit a cobrir el càrrec de Jutge/ssa de Pau de Cardona, titular i 
suplent, mitjançant convocatòria pública, la qual ha sortit publicada en el 
butlletí oficial de la província de data 27 de maig de 2019. 
  
Transcorregut el termini d’exposició pública s’ha presentat dos sol·licituds 
per Jutge/ssa de Pau, titular i suplent. 
  
De conformitat amb el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, que regula el procediment a 
seguir, i l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ambdós 
candidats reuneixen els requisits legals exigits. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió 
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents  
  

ACORDS: 
  
Primer.- Nomenar a la Sra. URSULA ALCARAZ SALA, amb DNI. núm. 
39388273Z, veïna de Cardona, domiciliada al Carrer Rodes, núm. 51, 2n. 
1ª, Jutgessa de Pau titular del municipi de Cardona. 
  
Segon.- Nomenar al Sr. FRANCISCO RUIZ CANTERO, amb DNI. núm. 
39349749S, veí de Cardona, domiciliat a la Ctra. Del Miracle, 53, baixos 2n., 
Jutge de Pau suplent del municipi de Cardona. 
  
Tercer.- Traslladar el present acord i la documentació pertinent a la 
Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a 
través del Jutge de Primera Instància Degà d’aquest partit judicial; de 
conformitat amb el que preveu l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.” 
 
 

Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la Secretària, que explica breument 
el dictamen. 
 
 
La Secretària-interventora diu que a l'ajuntament ja li corresponia, en breu, 
nomenar Jutge de Pau titular i suplent per un període de quatre anys. Però 
es va produir la defunció del jutge de Pau titular i es va comunicar aquesta 
circumstància al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per avançar i 
accelerar el procés i tornar a disposar d'ambdós càrrecs. 
  



  

  

El que es proposa és nomenar la Sra. Úrsula Alcaraz Sala com a Jutgessa de 
Pau titular del municipi de Cardona i al Sr. Francisco Ruiz Cantero com a 
Jutge de Pau suplent ,i traslladar aquest acord i la documentació pertinent 
de la instrucció de tot l’expedient a la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya a través del Jutge de 1ª Instància Degà 
d’aquest partit judicial.  
 
El Ple és l'òrgan competent per fer la proposta de designació, per mitjà 
d'acord per majoria absoluta, per tal que sigui el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya qui efectuï aquesta designació. 
 
S’ha fet el procés de convocatòria pública a partir de l'acord d'inici de 
l'expedient que va aprovar el Ple, amb la publicació del corresponent anunci 
al tauler d’anuncis i al web municipal. Durant aquest període de presentació 
d'instàncies de participació, s’han presentat aquestes dues úniques 
proposicions i el que s’ha fet és plantejar la proposta d'acord amb el 
currículum vitae, en tant que ambdues persones candidates compleixen els 
requisits per desenvolupar les funcions i no presenten cap de les causes 
d'incompatibilitat que es recullen a la Llei Orgànica del Poder Judicial.  
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals. 
 
 
El Sr. Joan Jané intervé dient que al seu grup tots dos candidats que s'han 
presentat es consideren molt vàlids i que els agraeixen el seu compromís en 
voler optar al càrrec en tant que saben la poca remuneració que té 
associada i la implicació que suposa amb el municipi. Per tant, s’abstindran 
per respecte a les dues persones i perquè els sembla bé qualsevol decisió 
que es prengui en aquest sentit. 
 
 
El Sr. Ferran Verdejo, també considera que totes dues candidatures estan 
perfectament capacitades per al càrrec i agraeix a ambdues persones que 
s'han presentat la seva predisposició i voluntat de treballar per Cardona. 
 
 
L’Alcalde se suma i reitera, abans de passar a la votació, el reconeixement a 
les dues persones que han presentat la seva sol·licitud de participació en la 
convocatòria com a jutge de pau titular i suplent. 
 
 
Votació: 
 
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per nou vots a 
favor, del Grup Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PSC (2) i dues 
abstencions, del Grup Municipal de Junts per Cardona (2). 
 
 
 



  

  

 
 
1.1.12.- EXPEDIENT 1062/2019. DICTAMEN RELATIU A LA 
DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CARDONA, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2020. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 

 
“De conformitat amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que 
de les catorze festes laborals, dues seran locals i el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, que estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels 
municipis respectius mitjançant acord del Ple de la Corporació tal i com 
estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
  
  
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
  
Primer.- Fixar el dia 14 de setembre de 2020 i el dia 15 de setembre de 
2020, corresponents a dilluns i dimarts de Festa Major, com a festes locals 
del municipi de Cardona, per a l’any 2020. 
  
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials de Treball, 
Afers Socials i Famílies de Barcelona, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Intervencions: 
  
L’Alcalde-President exposa que el dictamen proposa que les festes locals de 
l'any 2020 siguin el dilluns i el dimarts de Festa Major. Per tant les dues 
Festes Locals de Cardona de l’any vinent serien dilluns 14 de setembre de 
2020 i dimarts 15 de setembre de 2020. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La presidència sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova per unanimitat 
dels 11 membres que composen la corporació. 
  
  
 
 
 



  

  

 
 

1.1.13.- EXPEDIENT 1226/2019. DICTAMEN RELATIU A 
L'AMORTITZACIÓ TOTAL I CANCEL·LACIÓ DELS PRESTECS 
SUBSCRITS AMB L'ICO CORRESPONENTS AL FIE 2015 I 2016. 
 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 
 
“Primer- Atès que l’Ajuntament de Cardona, té pendents de cancel·lar dos 
préstecs concertats amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) amb càrrec al Fons 
d’Impuls Econòmic (Fons de finançament d’Entitats Locals), corresponents 
als anys 2015 i 2016, per uns imports inicialment formalitzats de 41.000,00 
Euros i 96.276,16 Euros, respectivament. 
  
Segon- Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir a l’amortització 
total dels esmentats crèdits, havent-se d’abonar el principal pendent i els 
interessos meritats des de l’últim venciment. 
  
Tercer- Atès que l’entitat gestora de dits préstecs és l’entitat financera 
Bankinter (amb número de contractes 0128/7614/15/0510000097 i 
0128/7614/16/0510018423, respectivament). 
  
Quart- Atès que el saldo viu, d’aquests préstecs suma un import global i 
conjunt de 104.678,37 Euros (23.032,37 + 81.646,00). 
  
Cinquè- Atès que aquests préstecs formen part d’un mecanisme 
extraordinari de finançament, associat a un pla de reducció de deute que va 
ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Cardona. 
  
Sisè- Atès el que estableix l´article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 23 
d´abril , pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
corporació l’aprovació dels següents 
  

ACORDS 
  
Primer.- Procedir a l’amortització total i cancel·lació dels préstecs 
anteriors amb el Fons d’Impuls Econòmic, per un import de 104.678,37 
Euros, així com al pagament dels interessos pendents. 
  
Segon.- Sol·licitar a l’entitat financera Bankinter, un certificat de 
cancel·lació del préstec i del deute. 
  
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’entitat financera Bankinter, per la 
implementació dels punts anteriors. 
  
Quart.- Comunicar la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, la 
cancel·lació dels préstecs una vegada s’hagi fet efectiva.” 



  

  

 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la regidora d’Hisenda per tal que 
expliqui del dictamen. 
 
La Sra. Anna Maria Sala exposa que el que es proposa és amortitzar dos 
préstecs signats amb l’ICO i que encara estan pendents, provinents del Fons 
d’Impuls Econòmic que es va establir amb el Ministeri d’Hisenda, i que es 
pagaran amb romanent de tresoreria. 
 
Un dels motius principals de plantejar aquesta cancel·lació és que aquests 
préstecs generen interessos i amortitzar-los reduirà despesa financera. 
D’aquesta manera, també es continuarà reduint l’endeutament de 
l’Ajuntament, tal i com s'ha vingut fent en els darrers anys. 
 
L’import total que s’amortitza, tal i com especifica al dictamen, és de 
104.678,37 euros. Un cop s’hagi produït la cancel·lació d’aquests dos 
préstecs, es sol·licitarà al Ministeri d’Hisenda poder sortir del Pla d’Ajust que 
es va aprovar l’any 2012 per poder pagar a proveïdors i que obliga a 
complir uns paràmetres i unes mesures d’ajust que limiten molt la gestió 
ordinària. 
 
No està garantit que el Ministeri d’Hisenda autoritzi a sortir d’aquest 
mecanisme però aquesta amortització és un pas previ necessari i creuen 
que ara és un bon moment perquè, com es veurà posteriorment, amb les 
xifres dels resultats de la liquidació del pressupost 2018, els paràmetres 
econòmics de l'Ajuntament són positius.  
 
 
L’Alcalde-President agraeix la intervenció a la regidora i afegeix que aquest 
préstec ICO es va demanar l’any 2012  al Ministeri per pagar tot un seguit 
de factures, de despesa corrent i d'inversió, en tant que l'Ajuntament de 
Cardona es trobava en una situació molt complicada i es feia necessari 
saldar el deute amb els proveïdors.  
 
Considera que fins ara s'ha fet una molt bona gestió econòmica, de manera 
que vol agrair tota la feina que ha fet la regidora d'Hisenda de l'anterior 
mandat, la Sra. Aida Molner, així com el cap de Serveis Econòmics, Sr. Martí 
Serra, i la Secretària-Interventora. S'ha millorat moltíssim respecte de la 
situació econòmica inicial del 2011, en què es van trobar no tan sols amb 
un important deute amb els bancs sinó també, i molt especialment, amb els 
proveïdors. 
 
Creu que és un dia important perquè es un primer pas per sortir del 
mecanisme de finançament de l’Estat i un cop amortitzats els crèdits es 
faran els passos per sol·licitar poder sortir del Pla d’Ajust i guanyar un major 
marge de maniobra. Es desconeix si el Ministeri ho concedirà, però sigui 
com sigui s'haurà reduït el crèdit bancari. 



  

  

 
També afegeix que, com s’explicarà amb el tancament del pressupost de 
l'exercici 2018, l’ajuntament ha aconseguit anar reduint l'endeutament amb 
els bancs, de manera que amortitzant aquests 104.000 euros s'ha de poder 
aconseguir tancar amb un endeutament encara inferior: el 2012 era del 
90% i aquest 2019 s'hauria de poder tancar amb un endeutament inferior al 
45%. L'objectiu seria que el 2020 l'endeutament fos proper al 40%, tenint 
en compte que el límit que marca la llei és del 75%. Per tant tot i les 
dificultats econòmiques de l'Ajuntament això permetria situar-lo en una 
millor situació financera. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per set vots a 
favor, del Grup Municipal d’ERC (7) i quatre abstencions, del Grup Municipal 
del PSC (2) i del Grup Municipal de Junts per Cardona (2).  
 

 
 

1.1.14.- EXPEDIENT 1229/2019. DICTAMEN RELATIU A 
L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 
007/2019. 
 
La Secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent: 
 
“Primer.- Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins a l’exercici 2020, i no existint crèdit suficient 
consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar un expedient de 
modificació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements 
de crèdits i transferència de crèdits, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses que es diran. 
 
Segon.- Atès que en el vigent pressupost corresponent a l’exercici 2019, hi 
ha consignada uns previsió d’ingressos per concertació de préstecs a llarg 
termini de dins el sector públic per import total de 79.510,00 Euros. 
 
Tercer.- Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor de la Corporació, en 
relació a la tramitació de l’expedient. 
 
 
Quart.- L'Alcalde-President, previ informe de la Comissió informativa, 
proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 



  

  

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits 007/2019, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris, suplements de crèdits i transferència de crèdits, amb 
els recursos de finançament via préstec, Romanent de Tresoreria de lliure 
disposició i transferència d’altres aplicacions, per tal de procedir a dotar de 
major crèdit pressupostari a les aplicacions que es detallen a continuació: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

Org. Prog. Eco.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS 

DESPESES
P 2019 Actual

Augment/disminució 
crèdit

P 2019 Final TIPUS DE MODIFICACIÓ TIPUS DE FINANÇAMENT

A01 0110 91103
AMORTITZACIÓ EXTRAORDINARIA PRESTECS 
FPP SECTOR PUBLIC 0,00 104.678,37 104.678,37 CREDIT EXTRAORDINARI RTDG

E00 1521 63200
REHABILITACIO HABITATGES DE LA COLONIA 
ARQUERS 42.000,00 28.097,32 70.097,32

SUPLEMENT DE CREDIT / 
TRANSFERENCIA

PRESTEC A LL/T / 
TRANSFERENCIA

B09 3261 21200 REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA ADULTS 300,00 -97,32 202,68 TRANS FERENCIA

C02 1510 63206 OBRES D'EMERGENCIA AL NUCLI ANTIC 0,00 17.700,00 17.700,00 CREDIT EXTRAORDINARI PRESTEC A LL/T

E00 4320 76501

CONSELL COMARCAL-FEDER: MILLORA 
ESPAIS DIVULGACIO PARC CULTURAL 
MUNTANYA SAL 143.071,70 32.696,52 175.768,22 SUPLEMENT DE CREDIT PRESTEC A LL/T

TOTAL DESPESES D'INVERSIONS 185.371,70 183.074,89 368.446,59

TOTAL DESPESES 183.074,89  
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
Eco.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS 
INGRESSOS

P 2019 Actual
Augment/disminució 

finançament
P 2019 Final

87000
ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE 
DISPOSICIO 75.396,00 114.888,37 190.284,37

91100
PRESTECS REBUTS A LL/T D'ENS DE DINS EL 
SECTOR PUBLIC 79.510,00 95.490,00 175.000,00

78010
APORTACIO FUNDACIO CARDONA HISTORICA 
PER COFINANÇAMENT FEDER 137.924,20 -27.303,48 110.620,72

TOTAL INGRESSOS 292.830,20 183.074,89 475.905,09  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de 
crèdits, 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  regidora d'Hisenda per tal que exposi aquesta 
modificació de crèdit subjecte a l'aprovació del Ple. 
 
 
La Sra. Anna Maria Sala confirma que l’expedient de modificació de crèdit 
dóna cobertura pressupostària als expedients que s'enumeren i que no 
s’havien previst inicialment. 
 
Una de les modificacions recull el crèdit d’aquests préstecs ICO que 
s'amortitzen. Una segona modificació és per dotar la partida per poder 
acabar la rehabilitació de la segona pastilla de cases de les Colònies Arqués, 



  

  

ara que ja s’ha acabat la rehabilitació de la primera. 
 
També es dota una partida per efectuar unes obres subsidiàries al nucli 
antic. I una altra part per afegir a la partida que ja es contemplava en el 
pressupost del projecte FEDER que desenvolupa el Consell Comarcal  del 
Bages per obres de millora a la Muntanya de Sal.  
 
Per finançar aquestes despeses es preveu utilitzar romanent de tresoreria i 
endeutament via préstec amb Caixa Crèdit de la Diputació de Barcelona a 
un interès zero de fins a 175.000 euros en total.  
 
 
L’Alcalde-President agraeix l’exposició a la regidora i afegeix que els crèdits 
que es demanen i que Secretaria-Intervenció autoritza i recomana, sempre 
són aquests “crèdits tous” del programa de Caixa de Crèdit de la Diputació, 
que són a tornar en 10 anys amb interès zero i dos anys de carència. És un 
crèdit amb molt bones condicions i permet finançar les actuacions que 
complementen amb les subvencions que s’aconsegueixen. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
La Presidència sotmet el Dictamen a votació, que s’aprova per set vots a 
favor, del Grup Municipal d’ERC (7) i quatre abstencions, del Grup Municipal 
del PSC (2) i del Grup Municipal de Junts per Cardona (2).  
 
 
 
 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 

 
 
2.1.1.- EXPEDIENT 1002/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 145/2019 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2018. 
 
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent: 
 
“Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2018. 

 
Primer.- Atès que l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2018, 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 2018, amb els documents que l’integren, resultant 
el següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
 
Pressupost inicial de despeses:  6.048.902,39 € 
Modificacions de despeses:  1.696.424,69 € 
Pressupost definitiu de despeses:  7.745.327,08 € 
Obligacions reconegudes:  6.486.537,64 € 
Pagaments realitzats:  6.166.014,85 € 
Reintegra de despeses: 5.713,66 € 
Pagaments líquids: 6.160.301,19 € 
Obligacions pendents de pagament:  326.236,45 € 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
Pressupost inicial d’ingressos:  6.048.902,39 € 
Modificacions d’ingressos:  1.696.424,69 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:  7.745.327,08 € 
Drets reconeguts nets:  6.866.935,23 € 



  

  

Ingressos realitzats: 6.753.288,53 € 
Devolució d’ingressos:  49.302,33 € 
Recaptació líquida:  6.703.986,20 € 
Drets pendents de cobrament:  162.949,03 € 
 
1.3. Resultat Pressupostari: 
 

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments 
Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 4.623.022,44 € 4.065.231,93 €   

b. Operacions de capital 1.068.912,79 € 863.199,49 €   

1- Total operacions no financeres (a+b) 5.691.935,23 € 4.928.431,42 €  763.503,81 € 

c. Actius financers 0,00 € 0,00 €   

d. Passius financers 1.175.000,00 € 1.558.106,22 €   

2- Total operacions financeres (c+d) 1.175.000,00 € 1.558.106,22 €   
I- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI (1+2) 6.866.935,23 € 6.486.537,64 €  380.397,59 € 

3- Crèdits gastats finançats amb RTDG    45.969,39 € 
4- Desviacions de finançament negatives 
de l’exercici    436.098,56 € 
5- Desviacions de finançament positives 
de l’exercici    922.285,50 € 

II- TOTAL AJUSTOS (3+4-5)    -440.217,55 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
(I+II)    -59.819,96 € 

 
1.4. Romanent de Tresoreria: 
 

  Components Imports 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria   1.300.867,08 €    

2 
(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI 
D'EXERCICI   781.231,08 €    

  PI - Exercici corrent 162.949,03 €      
  PI - Exercicis tancats 458.126,14 €      

  D'operacions no pressupostàries 160.155,91 €      

3 
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
A FI D'EXERCICI   671.230,88 €    

  PD - Exercici corrent 326.236,45 €      

  PD - Exercicis tancats 79.342,29  €     

  D'operacions no pressupostàries 265.652,14 €      
4 (+) PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ  0,00 €    

 
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 0,00 €   

 
(+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 0,00 €   

I 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-
3+4)     1.410.867,28 €  

II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT     371.427,20 €  

III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT     408.476,03 €  



  

  

IV 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (I-II-III)    630.964,05 €  

 

 
Per tal d’acomplir el principi d’imatge fidel de la situació financera de 
l’Entitat, entenent 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 
import suma un total de 75.396,40 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. S’estableix, en principi, un 
“Fons de Solvència” objectiu del 10% dels recursos ordinaris 
liquidats, que correspondria a un import de  462.302,20 Euros. 

 
Per tant, una vegada realitzats els ajustos indicats, resulta un Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició de 93.265,45 Euros, 
sent-li d’aplicació les limitacions que emanen de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 
1.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.258.789,44 Euros dels quals 
698.260,18 Euros corresponen a romanents compromesos i 560.529,26 
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. 
 
 
Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President, senyor Ferran Estruch i Torrents, la 
qual cosa com a Secretaria-interventora accidental, certifico.” 
 



  

  

 
Intervencions: 
 
L’Alcalde-President cedeix la paraula a la Sra. Anna Maria Sala, que explica 
que el que es planteja es donar compte de la liquidació de pressupost de 
l'exercici 2018 i que, tot i que l’exposició la fa ella, la feina important la va 
realitzar la regidoria Aida Molner amb els  tècnics de l'ajuntament. 
 
Aquest Decret es va dictar el mes de maig passat. Però com que hi va haver 
les eleccions municipals, aquest és el primer Ple en el qual se n'ha pogut 
donar compte.   
 
Com a conclusió, es pot afirmar que aquest exercici 2018 es torna a tancar 
en positiu. En aquest sentit, destaca que es genera un estalvi net positiu de 
211.000 euros, un endeutament menor, de només el 50,75% (molt inferior 
al 75% que s’estableix legalment de topall i 10 punts menys que l’any 
anterior), i que es compleix amb la regla de la despesa i es genera un 
romanent de tresoreria positiu i superior al de l’any passat.  
 
Com ha comentat en l’anterior punt, amb aquest romanent positiu 
l’Ajuntament preveu fer un fons de maniobra del 10% dels recursos 
ordinaris resultants de la liquidació per poder pagar als proveïdors a termini 
i, a més a més, amortitzar els dos préstecs ICO. 
 
L’Alcalde-President manifesta la seva satisfacció de poder tancar el 
pressupost amb aquests números positius, i en destaca l’estalvi net, el 
menor endeutament i aquest increment del romanent de tresoreria del qual, 
i tal i com deia la regidora, una part es reserva per pagar els proveïdors a 
60 dies com exigeix la llei i l’altra es destinarà a amortitzar crèdit bancari. 
Per això, agraeix la feina feta a nivell de regidories i treball tècnic per 
assolir-ho. 
 
 
La Presidència dóna la paraula als Grups Municipals, que no intervenen. 
 
 
Votació: 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels 11 membres presents que formen 
la  Corporació, es dóna per assabentada. 

 
 
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió 
essent les vint-i-dues hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a 
secretaria-interventora accidental, per a la seva constància i efectes, 
CERTIFICO. 


