ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 25 D’OCTUBRE DE 2016

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia
25 d’octubre 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
Sr. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. ALFONS ROMERO I IDÍGORA
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusen la seva absència, els regidors
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació, Sr.
Oscar Campos Planes.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- ALCALDIA.1.1.1.- Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu
“Rehabilitació del cine Moderno com a Centre de Convencions a
Cardona”.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que s’ha procedit a la redacció del projecte executiu anomenat
“Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre de Convencions a
Cardona” per part de BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP, amb un
pressupost d’execució per contracte de 1.124.269,03 euros IVA exclòs.
Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i

36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals referents al
procediment d’aprovació dels projectes d’obres ordinàries.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
Informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en
aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu
anomenat “Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre de
Convencions a Cardona” amb un pressupost d’execució per contracte de
1.124.269,03 euros IVA exclòs.
Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat
inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant
els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i
reclamacions pertinents.
Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al·legacions
durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament
aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb
efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació
pública.
Quart.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per poder complimentar l’expedient.”

Intervencions:
El Sr. Alcalde es disculpa per la premura en que s’ha convocat al Ple. La raó
és en que volen avançar al màxim els tràmits administratius, per poder
començar les obres el més aviat possible. Es conscient que els terminis són
molt ajustats, però l’objectiu es complir-los.
L’Alcalde explica que com sigui que del tema ja n’han parlat, demana als
grups de l’oposició que prenguin la paraula per dir allò que creguin
convenient.
A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, afirma que sobre
el projecte en qüestió poca cosa pot dir, el projecte és el que és i no deixa
de ser una qüestió molt tècnica. Creu que pels terminis plantejats van molt

justos de temps, i posa en dubte que es puguin complir. I vol posar de
manifest que els grups polítics de l’oposició no han participat de forma
suficient.
El Sr. Casas diu que un altre tema que els preocupa és el finançament,
recorda que el Sr. Alcalde els hi va dir que estava tot lligat i així ho espera.
També, vol posar de manifest l’ús que es voldrà donar a aquest nou
equipament. Entén que ara no és el moment de parlar-ne però no deixa de
ser un aspecte important a tenir en compte. Per últim vol dir que el projecte
és el que és, però donada la seva magnitud esperava que contingués alguna
novetat que els sorprengués.
El Sr. Alcalde contesta que en referència al projecte tècnic i sobre qüestions
tècniques, poc es pot dir al nostre nivell, ja que són els arquitectes qui els
dissenyen. Tot i que d’aquesta qüestió n’han parlat amb els grups de
l’oposició, creu que és possible que haguessin pogut fer-ho amb més
intensitat.
Creu que és un projecte molt ben fet, i que ara es pot realitzar donat que
existeix una iniciativa publico-privada que el podrà fer realitat. Tot i que és
veritat que en el nou equipament, quant aquest sigui una realitat, es faran
moltes coses relacionades amb la qüestió de la salut i els hàbits saludables,
aquestes vindran promogudes pel Dr. Valentí Fuster. Però aquest no serà
l’únic aspecte, es podran fer d’altres activitats relacionades amb d’altres
camps, en definitiva es podran fer moltes altres coses, i tot allò que es faci
aportarà valor afegit a l’equipament.
El Sr. Alcalde explica que ara s’arranjarà la platea, amfiteatre, “fayer” i la
recepció. Quedarà per fer dues plantes inferiors, que seran objecte d’una
altre fase d’actuació en un futur. Pel que fa al finançament públic, la
Generalitat aporta 400.000€ i la Diputació altres 200.000€, i pel
finançament privat la Fundació Vila Medieval a través del Sr. Marià Puig
aportarà 600.000€. Aquests 600.000€ del finançament privat els tenen
compromesos, però manca posar-ho sobre paper. En quant es disposi del
conveni es farà arribar als grups de l’oposició com fins ara ha vingut fent. És
evident que no prendran compromisos fins que aquest finançament estigui
del tot consolidat.
Pel que fa a la gestió de l’equipament, pensa que seria bo que es gestionés
a través de la Fundació Cardona Històrica ja que té experiència en qüestions
organitzatives i a més abriga la qüestió publica i la qüestió privada. En tot
cas la gestió es farà tenim en compte allò que acordi el Ple.
El Sr. Casas, està d’acord en que el nou equipament serà una millora pel
poble, això no treu que li preocupi el fet de que el finançament no estigui
lligat del tot.

El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de CIU, pensa que

pràcticament ja s’ha dit tot. Creu que el nou equipament quan sigui una
realitat, serà molt bo pel poble de Cardona.
També li preocupa el finançament i espera que ben aviat estigui consolidat.
Demana que quan ja estigui adjudicat el projecte, es faci un control
exhaustiu de l’execució de l’obra perquè el pressupost es compleixi. Pel que
fa a la gestió, espera que es faci de la forma que ha apuntat el Sr. Alcalde, i
es pugui dotar a l’equipament de molt contingut.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (2) i una
abstenció del Grup Municipal del PSC (1)

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

