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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 21 DE GENER DE 2016
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 21
de gener de 2016, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
Sr. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació,
Oscar Campos Planes.

Sr.

Abans d’iniciar el Ple, l’alcalde posar de manifest que ha sobrevingut un
assumpte:
-

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i l’Ajuntament de Cardona per la prestació d’un servei comarcal
d’assistència i suport en matèria d’energia.

Per tal de que puguin ser inclosos a l’ordre del dia cal sotmetre la urgència a
aprovació del Ple, a l’empara d’allò que disposa l’article 83 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals.
En cas que s’aprovi la urgència passaria a formar part de l’Ordre del dia com a
punt 4.1. En cas contrari quedarien sobre la taula.
L’Alcalde passa a votació la urgència del punt sobrevingut quedant aquesta
aprovada per unanimitat.
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:
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1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del
dia 5 de novembre de 2015 i Ple extraordinari del dia 24 de
novembre de 2015.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 5 de
novembre de 2015 i Ple extraordinari del dia 24 de novembre de 2015, s’aproven
per unanimitat dels 11 membres que composen la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 232 al 285
de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels Decrets de l’Alcaldia núms.
232 al 285 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.
La Presidència dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- ALCALDIA.3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adjudicació
provisional del contracte d’obra per a l’execució del projecte
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida
activa”.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014 va
aprovar el projecte d’obres anomenat “Remodelació del camp de futbol de
Cardona com a camp de vida activa”, redactat per BAENA CASAMOR
ARQUITECTES BCQ, SLP.
En data 2 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va acordar aprovar
l’expedient de contractació d’obres ordinàries corresponent al projecte
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa”, amb
un pressupost de licitació de 1.387.700,14 €, inclòs l’IVA, i el Plec de Clàusules
Administratives reguladores del contracte i l’expedient de contractació de l’obra,
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a adjudicar mitjançant procediment obert, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de 18 d’agost de 2015 i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6935 de data 14 d’agost de 2015.
Posteriorment, el Ple de la corporació, en data 23 de desembre de 2015, va
adjudicar provisionalment el contracte de l’obra “Remodelació del camp de
futbol de Cardona com a camp de vida activa”, a favor de l’entitat mercantil
EQUIDESA - EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA, amb CIF A30082945, per
un preu d’adjudicació de 1.030.550,89 euros, IVA no inclòs (1.246.966,58 euros
IVA inclòs), fixant-se una garantia definitiva de 51.527,54 euros.
L’empresa EQUIDESA- EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA no ha presentat
la documentació establerta en el segon punt de l’acord del Ple de data 23 de
desembre de 2015, en tant que no ha constituït la corresponent garantia
definitiva de l’obra a la Caixa de la Corporació, i ha renunciat explícitament a
l’execució del contracte.
En vista de l’anteriorment exposat, cal procedir a adjudicar provisionalment el
contracte a l’empresa que ha presentat la següent oferta més avantatjosa,
d’acord amb els criteris de valoració que figuren a la clàusula 14a del plec de
clàusules reguladores d’aquest contracte, i de conformitat amb l’informe tècnic
que estableix el següent resultat de la licitació:
Núm.
1
2
3

4

5

Proposicions
GRUP MAS
CONSTRUCTORS,
SLU
PASQUINA S.A
CERTIS OBRES I
SERVEIS. SAU.
GESTIÓN
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
DE LA COSTA
DORADA, S.A.
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS SA.

Oferta
eco.

Plà
Mant.

Millora
A

Millora
B

Plà
Treball

Total
punts

4,86

20,00

5,92

5,00

6,66

42,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

20,00

16,81

4,20

10,00

54,31

23,07

20,00

20,00

05,00

6,66

74,73

45,00

10,00

20,00

05,00

5,45

85,45

En data 14 de gener de 2015, la Mesa de Contractació ha proposat a l’òrgan de
contractació que procedeixi a adjudicar provisionalment el contracte
“Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa”a
favor de la proposició presentada per
l’empresa GICSA- GESTIÓN,
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA.
Atès el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la renúncia presentada per part de l’empresa EQUIDESAEQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA (CIF A30082945 i domicili a la Ctra. de
Múria, Km. 15, 30591 – Balsicas - Múrcia) a l’execució del contracte d’obra que
consisteix en l’execució del projecte “Remodelació del camp de futbol de
Cardona com a camp de vida activa”, adjudicat provisionalment pel Ple de la
corporació de data 23 de desembre de 2015.
Segon.- Adjudicar provisionalment el contracte d’obra que consisteix en
l’execució del projecte “Remodelació del camp de futbol de Cardona
com a camp de vida activa”, favor de l’oferta presentada per l’entitat
mercantil GICSA, GESTIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA SA (CIF A43795442 i domicili al carrer Carbó, 84-86 nau 6, Polígon
Industrial Riuclar de Tarragona), per un preu de 1.087.221,87 euros, IVA no
inclòs (1.315.538,46 euros IVA inclòs), d’acord amb les estipulacions i millores
que s’indiquen a continuació:
•

•

Millores proposades i valoració:

1.
2.
3.
4.
5.

Equipament interior dels vestuaris, per import de 35.690 €
Enderroc de la tanca i moviment de terres, per import de 15.000 euros
Bancs exteriors, per import de 1.800 euros
Equipament per al bar, per import de 3.500 euros
Dotació econòmica certificació energètica de l’edifici, per import de
4.000 euros

Termini d’execució de les obres: 8 mesos

Tercer.- Requerir l’adjudicatària provisional, l’entitat mercantil GICSAGESTIÓN, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA,
perquè en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’adjudicació provisional al Perfil del Contractant,
presenti la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, constitueixi una garantia definitiva de
54.361,09 euros a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu de
la seva constitució a la Unitat de Secretaria- Subunitat de Contractació de
l'Ajuntament de Cardona, de conformitat amb els articles 95 i 96 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte en el Perfil del
contractant, un cop notificada aquesta resolució a tots els licitadors, de
conformitat amb el que prescriu l’article 151.4 TRLCSP.
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Cinquè.- Determinar que, un cop complertes per l’adjudicatari provisional
les obligacions previstes en el punt tercer d’aquesta resolució, l’adjudicació
provisional s’elevarà a definitiva.
Sisè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació definitiva del
contracte.”

Intervencions:
L’Alcalde explica que en el darrer Ple es va adjudicar provisionalment el projecte
de “Remodelació del Camp de Futbol de Cardona com a Camp de Vida Activa” a
l’empresa EQUIDESA. Es van mantenir una sèrie de reunions amb aquesta
empresa i es va poder detectar que no volien executar l’obra. A la vista d’això
van ser contundents i es va exigir a la societat mercantil que executés l’obra dins
els terminis i pel preu que van ofertar. No es poden plantejar modificacions de
preus d’entrada si hi ha alguna cosa serà amb el vist i plau dels tècnics però mai
perquè l’empresa hagi fet malament als números.
No es pot negar que hi ha temes arqueològics importants pel mig, que
endarreriran l’inici de l’actuació, però no pot servir d’excusa per encarir
l’actuació.
Per tot l’exposat creu que la renúncia de l’empresa EQUIDESA a la realització
de l’obra és una bona noticia.
Ara el tràmit administratiu permet adjudicar-ho a la segona oferta més
avantatjosa que correspon a l’empresa GICSA.
Aquesta és una empresa del territori, que accepta totes les millores proposades
i ha presentat un Pla de Treball de vuit mesos des de l’inici de l’obra. Per tant,
esperem que vagi bé.
Pel que fa a la qüestió arqueològica, encara resten unes setmanes de feina, ja
que el jaciment te la seva importància a nivell arqueològic i s’ha de tenir una
mica de paciència.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que aquest tema
sempre els hi ha preocupat per la qual cosa, hi han estat molt a sobre. I anuncia
que el seu vot serà favorable. A més, recorda que enguany és el centenari del CF.
Cardona, i seria important per l’entitat poder disposar del camp l’any del seu
centenari i sembla que no s’empenyi prou per fer l’obra. És veritat que l’entitat
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també té que fer pressió, però demana que l’Ajuntament i faci un esforç
suplementari. No és el mateix celebrar l’aniversari tenint o no tenint el camp.
L’Alcalde diu que pel que fa els actes del centenari l’Ajuntament està participant
activament. La voluntat és inaugurar el camp durant aquest any 2016 i recorda
que la seva voluntat era tenir el camp fet ara fa un any. És veritat, també, que
aquest és un projecte complex on havia de lligar expropiacions, excavacions
arqueològiques i finançament. Espera que durant l’execució de l’obra no
sorgeixin incidències destacables.
El Sr. Cases diu que si algun altre Grup Municipal hagués actuat sobre aquest
tema com ha actuat l’actual Equip de Govern, el poble no els hi hagués donat
suport.
L’Alcalde demana disculpes pel retard, però aquest retard es produeix per
causes alienes no controlables.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que espera que
aquesta adjudicació sigui la definitiva. El canvi d’empresa suposa encarir el
pressupost ofertat en uns 57.000 €. També volen saber, quin dia es farà l’inici
de l’obra, si l’Equip de Govern ja n’és coneixedor. Espera i desitja que no hi
hagin més entrebancs.
L’Alcalde recorda que l’import del projecte és de 1.387.000 € i l’oferta
presentada per la nova empresa és de 1.315.000 €, això suposa una baixa sobre
el pressupost per contracte, com es pot veure. El pla de treball encara pot estar
subjecte a alguna variació, però la previsió és que comenci l’obra la setmana del
8 de febrer, però com ja s’ha dit pot estar subjecte a variacions. I demana una
mica més de paciència els regidors i regidores.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PSC (1) i tres abstencions
del Grup Municipal de CIU (3).

3.1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
del “Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona. Revisió 2016”,
redactat pel Sr. Manel Roca Soto, tècnic de protecció civil de
Cardona, d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel
qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels plans de
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protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“S’ha redactat el “Pla de Protecció Civil Municipal de Cardona. Revisió 2016”
per part del Tècnic de Protecció Civil de Cardona, Sr. Manel Roca Soto i amb la
col·laboració dels serveis tècnics municipals.
Aquest Pla s’ha elaborat en forma de Document Únic de Protecció Civil
(DUPROCIM), d’acord amb allò establert al Decret 155/2014, de 25 de
novembre pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels plans de
protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació
conjunta (DOGC número 6759 de data 27 de novembre de 2014)
Atès que l’article 66.3.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa
que el municipi té competències pròpies en matèria de protecció civil, prevenció
i extinció d’incendis.
Atès el que disposa l’article 52.2.r) de l'esmentat Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el “Pla de Protecció Civil Municipal de
Cardona. Revisió 2016”, redactat pel Sr. Manel Roca Soto, tècnic de protecció
civil de Cardona, d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels plans de protecció civil
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i que
conté els següents documents:
-

Generalitats i organització municipal
Anàlisi del risc
Vulnerabilitat municipal
Procediments operatius per risc
Fitxes d’actuació
Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos
Cartografia específica per a cada risc
Annex 1: Criteris d’activació dels plans de protecció civil de la Generalitat
Annex 2: Fitxes inventari de masies, cases rurals i altres edificacions del
sòl rural del municipi
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Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies,
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte de
presentació de suggeriments i al·legacions. En el cas de que no se’n presentin
s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Trametre’l un cop aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya per a la seva homologació.”

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil Sra. Maite
Barrera.
La Sra. Maite Barrera explica que l’Ajuntament ha estat treballant per
aconseguir elaborar un document que recull tots els PAMS que fins ara s’han
realitzat. Això facilitarà la revisió de les dades que consten al document i serà
una eina viva. Les dades que contempla son molt canviants i per tant s’han
d’actualitzar constantment.
És un document on es detalla mot bé els riscos, estant perfectament localitzats i
sistematitzats. També es detalla la logística, qüestions sanitàries, d’evacuació,
serveis d’emergència etc i es posen de manifest els elements vulnerables per tal
de poder-los superar en cas que arribi el moment.
Tot i que no estant totes controlades, s’ha fet una actualització de masies, per
aquesta raó el document s’ha de seguir actualitzant. Pensa que tot i que és un
bon document, del qual totes les administracions han de disposar, és d’aquells
temes que val la pena no haver d’actuar. Vol agrair la tasca dels tècnics perquè
han fet una excel·lent feina.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista se suma a la
felicitació als tècnics redactors del documents i espera que no s’hagi d’utilitzar
mai. Pregunta si el documenta recull canvis en els representants de
l’administració.
La Sra. Barrera contesta que es recullen els canvis que es van produir arrel de
les eleccions municipals.
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El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que el Grup
Municipal de CIU, considera aquest un document important i pensa que s’ha de
fer més incidència en el mon rural, ja que és difícil que allà es prengui
consciència d’aquestes qüestions. Si més no, esperen que el document pugui
servir perquè tothom sàpiga on son les coses en cas que es produeixi una
emergència.
La Sra. Barrera diu que ara aplicaran un sistema GPS, per anar a les masies.
Aquest és un sistema pràctic que té per objecti facilitar la feina i agilitzar les
actuacions. Cal dir que l’arxiu que conté dades protegides el podrà utilitzar la
Policia Local, però evidentment, no serà públic.
L’Alcalde diu que aquest aplicatiu conté un conjunt de dades que poden ser
aplicades a d’altres qüestions.
La Sra. Barrera, afirma que quant es produeix una emergència és bàsic i
fonamental saber quantes més dades millor, perquè això facilita una millor
actuació sobre el terreny.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
Regidors presents que formen la Corporació.
3.1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de la homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Festa major i
Correbou de Cardona, en el marc del Decret 30/2015, de 3 de març,
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En base al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures actualment derogat pel Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, l’Ajuntament
de Cardona tenia la necessitat de redactar un PAU (Pla d’Autoprotecció) per la
Festa Major i el Correbou de Cardona.
L’objectiu d’aquest PAU es preveure les emergències que es poden produir
durant la celebració dels actes de Festa Major, com a conseqüència de la pròpia
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activitat i la resposta davant situacions de risc, catàstrofes i calamitats
públiques.
La redacció d’aquest PAU es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’any 2014,
com a recurs tècnic, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
A finals del mes de novembre de 2015, l’Ajuntament de Cardona va rebre el
document final de redacció del PAU de la Festa major i Correbou de Cardona.
D’acord amb l’article 22.2 del Decret 30/2015, els municipis que no disposin de
comissió pròpia de protecció civil, poden delegar la seva funció d’homologació
dels plans d’autoprotecció en l’òrgan de govern del mateix Ajuntament que
correspongui.
Atès que l’informe del tècnic municipal ha estat favorable.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) de
la Festa major i Correbou de Cardona, en el marc del Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular al·legacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al·legacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
Tercer.- Donar trasllat a continuació de l’homologació del PAU de la Festa
major i Correbou de Cardona, al Departament de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya, a través del seu registre informàtic “Hermes”, d’acord
amb l’article 4.1.e del mateix Decret.”
Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de Protecció Civil Sra. Maite
Barrera.
La Sra. Maite Barrera explica que el document recull tots els riscos possibles que
es poden donar durant la Festa Major i el Corre Bou de Cardona. També es
contemplen els llocs on hi ha major afluència de públic i per tant, es poden
produir problemes.
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En el document es fa un anàlisis de riscos, autoprotecció, nivell d’actuació del
PAU, implantació i també inclou els corresponents annexos amb la guia
telefònica i persones interessades.
Agraeix la tasca realitzada pels tècnics Sr. Pere Guitart i Sr. Manel Roca.
L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que també vol
agrair la feina feta pels tècnics que han intervingut en la redacció del document.

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

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.4.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Cardona per la prestació d’un servei comarcal
d’assistència i suport en matèria d’energia.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“El Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Bages, aprovat l’abril de
1996, defineix per l’Àrea de Territori i Medi, en el sector de l’energia i recursos
naturals, una sèrie de propostes d’actuació vinculades a l’energia i a l’estalvi
energètic i altres energies.
Atès que el Consell Comarcal del Bages té una àmplia experiència en la prestació
de suport i assistència als municipis en diversos àmbits i que, ens els darrers
anys, ha impulsat nombrosos programes i actuacions encaminats a fomentar
l’eficiència energètica i les energies renovables, especialment la biomassa
forestal, als municipis de la comarca. Que les polítiques d’estalvi i eficiència
energètica i de promoció de les energies renovables i locals són fonamentals per
al desenvolupament sostenible de la comarca i pel control i contenció de la
despesa de l’ajuntament, atenent a la tendència alcista dels preus de l’energia.
Aquestes polítiques energètiques contribueixen a mitigar el canvi climàtic i a
minimitzar altres impactes ambientals associats a l’energia, a la vegada que
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poden contribuir a la creació de llocs de treball i a la dinamització de l’economia
local.
Donat que molts ajuntaments de la comarca no disposen dels mitjans suficients
per implantar un sistema de gestió energètica i que existeix un potencial
important d’estalvi i millora, és voluntat del Consell Comarcal, en exercici de les
seves competències, desenvolupar un servei d’assistència i suport en matèria
d’energia que ajudi als ajuntaments a assolir estalvis energètics i econòmics, una
major eficiència energètica, un augment de la implantació de les energies
renovables i, conseqüentment, una millora ambiental.
Amb aquesta finalitat d’instrumentalitzar aquesta cooperació, s’ha redactat un
conveni de col·laboració per a la prestació d’un servei d’assistència i suport en
matèria d’energia per part del Consell Comarcal del Bages al municipi de
Cardona.
D’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, atorga als consells
comarcals competències en matèria d’assistència i cooperació als municipis.
D’acord amb el que disposa l’article 57 de la Llei 7/1985, pel que fa a les
relacions de cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les
administracions públiques, l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que fa
a l’establiment de convenis, els articles 6, 9 i 88 de la Llei 30/1992 i els articles
303 a 311 del Decret 179/1995.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i l’Ajuntament de Cardona per la prestació d’un servei comarcal
d’assistència i suport en matèria d’energia.
Segon.- Facultar l’Alcalde a subscriure el present Conveni, de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Tercer.- Comunicar els anteriors acords al Consell Comarcal del Bages.”
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Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Joan Hernández, Tinent d’Alcalde delegat
d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge.
El Sr. Joan Hernández explica el dictamen recordant que com a Grup Polític
d’ERC es van comprometre a incidir en dues qüestions, a impulsar un consum
energètic sostenible i a generar un estalvi energètic. Volen iniciar una
col·laboració activa amb el Consell Comarcal del Bages per aconseguir fer
realitat les qüestions abans esmentades. Amb el Consell Comarcal han explorat
mètodes a seguir que han quedat recollits en el conveni com són:
-

Implantació i explotació d’un sistema de comptabilitat i gestió energètica
als ajuntaments, que permeti conèixer i controlar els consums, detectar
errors de facturació, analitzar els consums i identificar oportunitats
d’estalvi i millora.

-

Assistència en matèria de contractació d’energia. Proposta de
racionalització de pòlisses elèctriques: adequació de potències, eliminació
de recàrrecs de facturació, revisió de tarifes contractades.

-

Identificació dels edificis i instal·lacions municipals amb majors
consums. Monitoratge, diagnosi i proposta d’actuacions low cost per
reduir consums.

-

Promoció de la realització d’auditories energètiques en edificis i serveis
públics i suport en la implantació de les actuacions proposades.

-

Promoció de l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia
sostenible local i de la realització de Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible.

-

Assessorament en la instal·lació d’energies renovables, i específicament,
de calderes de biomassa en edificis públics.

-

Informació sobre ajuts existents i suport tècnic per a la seva tramitació.

-

Organització de cursos i jornades per a la sensibilització i formació de
diferents col·lectius: tècnics de l’administració local, professionals del
sector privat, empresaris, ciutadania en general...

-

Elaboració de recursos educatius per a escoles i realització de campanyes
de promoció i sensibilització.

-

Seguiment i suport tècnic en la implementació dels plans municipals
d’adequació de la il·luminació exterior i en la realització de nous
projectes d’enllumenat públic.
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-

Promoció de la redacció de projectes d’implantació d’energies renovables
i d’actuacions dirigides a augmentar l’eficiència energètica i la realització
d’informes, estudis, plecs tècnics, projectes i plans vinculats amb la
matèria.

-

Suport en l’execució de projectes i actuacions d’interès.

-

Assistència tècnica en l’aplicació de normativa.

-

Assistència i suport general en matèria d’estalvi i eficiència energètica i
energies renovables.

-

Monitoratge de consums elèctrics en edificis públics i proposta
d’actuacions low cost per reduir consums.

-

Elaboració d’auditories energètiques bàsiques en escoles i formació de la
comunitat educativa.

-

Assessorament en la instal·lació de calderes de biomassa en edificis
públics.

-

Promoció de l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia
sostenible local i de la realització de Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible.

-

Informació sobre ajuts existents i suport tècnic per a la seva tramitació.

En definitiva creu que es un bon conveni que fa que es materialitzin els
compromisos adquirits sobre aquestes qüestions

L’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que la signatura
del conveni suposa un doble benefici- Per un costat s’aconsegueix un estalvi
econòmic i per l’altre, un estalvi energètic. Per aquestes qüestions, l’Equip de
govern sempre trobarà el suport del Grup municipal del PSC.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que entenen que és
un bon conveni pel que suposa; tant d’estalvi econòmics com energètic. I creuen
també, que és important que la gent es sensibilitzi sobre aquestes qüestions.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 11
Regidors presents que formen la Corporació.

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
-

1) El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta
que vol agrair a la Regidora Maite Barrera la resposta per escrit que li va
fer arribar, contestant una pregunta seva.

-

2) El Sr. Casas pregunta si l’Equip de Govern es coneixedor de quant
entrarà en vigor el nou IBI de rústica, si serà aquest any o el vinent?.

La Sra. Aida Molner contesta que en principi s’aplicarà en l’exercici 2016.
-

3) El Sr. Casas diu que les pilones que regulen l’accés a diferents carrers,
estan cada dia espatllades i pregunta que passa amb aquesta qüestió, si és
que el cost de manteniment és molt car o quin és el problema.

La Sra. Barrera contesta que ella també es queixa del mateix. En breu tindrà una
reunió amb l’empresa instal·ladora per aclarir la qüestió.
-

4) El Sr. Casas pregunta si arrel de la redacció del POUM s’ha actualitzat
el Catàleg de Masies.

L’Alcalde contesta que aquesta qüestió pateix una mica de retard. Està pendent
d’aprovació provisional, però per fer-la necessiten el document definitiu per tal
que sigui estudiat i informat i finalment portar-lo al Ple. Estan sobre el tema i
creu que aviat serà sotmès a consideració del Ple.
-

5) El Sr. Casas diu que te entès que la societat mercantil ERCROS, SA
portarà la seva producció a la planta de Flix i es mostra molt preocupat
per les conseqüència que això pugui tenir per Cardona. I Pregunta si
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l’Equip de Govern és coneixedor del tema i si s’està fent alguna cosa al
respecte.
L’Alcalde contesta que sí son coneixedors de la problemàtica. Han mantingut
una reunió amb els directius d’ERCROS, SA, Sr. Franco i Sr. España, però no li
van saber dir l’afectació real que podia tenir per Cardona la decisió empresarial.
El problema real és que la societat mercantil Bayer , els deixa de comprar i això
els hi suposa un cop fort a la producció. El que pretenen és que es tregui la sal
de Cardona, si s’aconsegueix això és possible que alguna cosa es pugui salvar.
Quant va sorgir la notícia va trucar a l’empresa per mantenir noves reunions. Es
compromet a informar del tema a tothom. És una qüestió molt important, per
aquesta raó l’Ajuntament estarà molt a sobre.

Pel Grup Municipal de Convergència i Unió:
-

1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que quant
alguna entitat vol disposar del Centre Cívic, ha de fer la petició amb una
setmana d’antel·lació, i sembla que això és poc operatiu, ja que a vegades
es pot necessitar el local d’un dia per l’altre. Per aquesta raó pensa que
s’hauria de ser més flexibles a l’hora de gestionar l’equipament.

La Sra. Barrera recorda que d’aquesta qüestió ja es va parlar quant es va aprovar
pel Ple el reglament d’ús i creu que en aquell moment s’hagués pogut dir alguna
cosa al respecte. Tot i això, si alguna entitat ho demana d’avui per demà i està
lliure s’autoritza l’ús sense cap problema. Un cop superats els problemes, la
qüestió de les targetes funciona bé.
-

2) El Sr. Josep Serra, diu que s’han donat compte de que han estat
suspeses les obres d’implantació del gas natural i demanen si aquesta
obra tindrà continuïtat o no.

El Sr. Hernández contesta que l’empresa que portava a terme l’obra de la
implantació del gas, va haver d’actuar amb una excessiva premura de temps per
una qüestió de pressupost. Això els va portar a cometre errors greus com saltarse el traçat aprovat per la llicència, cosa que va ser detectada pels tècnics i per
això es van paralitzar les obres. A partir d’aquí s’ha parlat amb l’empresa, però
el que està clar és que no poden fer el que vulguin. Si que pot anunciar que es
continuen fent les obres. És un servei d’interès públic i com a tal, és un servei
destinat a afavorir a tota la població, però cal recordar que l’obra serà llarga i
complexe.
El Sr. Alcalde explica que l’objectiu final és que tot Cardona pugui gaudir
d’aquest servei de gas, però hi ha dos objectius inicials, dues prioritats com son
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la Coromina i el Casc Urbà. El compromís de l’empresa és arribar a tot arreu i
l’Ajuntament te l’obligació de vetllar perquè aquesta important actuació es
desenvolupi correctament.
-

3) El Sr. Josep Serra, pregunta si l’Equip de Govern te previst que la TV
per cable arribi fins a la zona del Cal Pinallet.

El Sr. Hernández contesta que l’empresa té uns 500 abonats i que intentaran
mantenir el servei, però s’ha de reconèixer que l’oferta no és bona. Es va parlar
amb els representants de l’empresa i no tenen la voluntat d’expandir el servei.
No es pot descartar que aquesta empresa s’ajunti amb l’empresa de la fibra
òptica. Recorda que els hi queden dos anys de concessió, però manifesta que
l’Equip de Govern seguirà vetllant el tema.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-una hores quaranta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que,
com a Secretari-Interventor, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.

