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
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
Excusa la seva absència, el regidor
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
Assistits per mi, el sotasignant Secretari-Interventor de la Corporació, Sr.
Oscar Campos Planes.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia
26 de gener de 2017, 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:

ACTA DEL PLE

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari
del dia 3 de novembre de 2016, Ple extraordinari del dia 14 de
desembre de 2016 i Ple extraordinari del dia 27 de desembre de
2016.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 3 de
novembre de 2016, Ple extraordinari del dia 14 de desembre de 2016 i Ple
extraordinari del dia 27 de desembre de 2016, s’aproven per unanimitat
dels 10 membres presents dels 11 que composen la Corporació.
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Oscar Campos Planes (1 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 13/03/2017
HASH: e411ef66fcfe1fad35c15cbd6a508376
Ferran Estruch Torrents (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/03/2017
HASH: ec19f0205bd88af3b8e96cd2feba7f4d

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 26 DE GENER DE 2017

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 283 al
núm. 364 de 2016 i del núm. 1 al núm. 8 del 2017, 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
núm. 283 al núm. 364 de 2016 i del núm. 1 al núm. 8 del 2017, 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.

Pregunta el Sr. Casas, si pel mateix lloc hi ha varis aspirants, que passa?.
Contesta el Sr. Alcalde, que existeix una mesa tècnica que és l’encarregada
de fer la selecció.
El Sr. Josep Serra Portaveu del Grup Municipal de PDECAT, en referència al
Decret de l’Alcaldia núm. 297, pregunta que si després de la baixa s’ha
donat vacances al Sargent de la Policia Local?
Contesta la Sra. Barrera, que s’han donat vacances, per dos motius:
En primer lloc perquè hi te dret i en segon lloc perquè no alterava el
quadrant de la Policia. Aprofita per dir que el Sargent el passat dia 13 de
gener va fer un psicotècnic per esbrinar si pot portar armes de foc, en
aquests moments s’estan esperant els resultats.
El Sr. Serra, pregunta per Decret 303 d’autorització d’hores extraordinàries
al Sargent.
Contesta el Sr. Barrera, que aquestes hores no les compensen
econòmicament i per tant les compensant amb dies. Per tant, primer va fer
vacances i després els dies en compensació d’hores extres.
El Tinent d’alcalde Sr. Tristany, explica que es va dictar el Decret 303
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Diu el Sr. Alcalde, que la Generalitat desenvolupa el programa de garantia
Juvenil i es dóna la possibilitat de contractar gent jove, però amb un perfil
tècnic. En el cas de Cardona es van atorgar cinc places, però tant sols es
van poder cobrir quatre places degut a que moltes persones no complien el
perfil demanat. Ara s’ha fet una reclamació perquè les exigències siguin
inferiors.

ACTA DEL PLE

El Sr. Jordi Casas Portaveu del Grup Municipal del PSC, en referència al
Decret de l’Alcaldia núm. 302, demana que es doni informe sobre el mateix.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

La Presidència dóna la paraula als grups municipals.

referent al procediment per a la realització d’hores extraordinàries, per
intentar evitar picaresques sobre aquesta qüestió.
El Sr. Alcalde diu que és un decret que tenia vigència fins al 31-12-2016.
El Sr. Serra, demana que a partir d’aquella data qui ho autoritzarà?
Contesta el Sr. Tristany, que ho farà el regidor corresponent o bé el Cap de
la Àrea corresponent.
Diu el Sr. Alcalde, que pretenen tenir un major control sobre les hores
extres.

Contesta el Sr. Alcalde, que l’Ajuntament declina la seva responsabilitat i
comunica l’apertura del corresponent expedient. Si vol mes informació a la
secretaria municipal li podran donar.
El Sr. Serra, en referència al Decret 333, pregunta de qui és la
responsabilitat patrimonial que reclama el Sr. Juan Ramon Ruiz, de
l’Ajuntament o d’aquest senyor?
Contesta el Sr. Alcalde que aquest és un cas semblant a l’anterior,
l’Ajuntament declina la seva responsabilitat i comunica l’apertura del
corresponent expedient. I si vol mes informació a la secretaria municipal li
podran donar.
El Sr. Serra en referencia al Decret 360 pel que a partir del dia 1/1/2017 el
Sr. Joan Corominas ocuparà el lloc de treball de Tècnic d’Esports.
Diu el Sr. Alcalde, que assignen de forma provisional i interinament, pendent
de convocatòria pública la plaça vacant a la plantilla pressupostada de
tècnic d’Esports al Sr. Joan Corominas, que te la corresponent titulació i és el
que de fet està desenvolupant. Hi ha un termini de tres anys per convocar la
plaça.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

El Sr. Serra, en referència al Decret 312, pregunta de qui és la
responsabilitat patrimonial que reclama el Sr. Alberto Migueles, de
l’Ajuntament o d’aquest senyor?

Codi Validació: 439XHGT3CKJG3NQSGXNFRTKS3 | Verificació: http://cardona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 19

Contesta el Sr. Hernández, que el Sr. Agustí Camps va presentar
documentació a l’Ajuntament per promoure una Junta de Compensació en
aquell sector i l’Ajuntament nomena al seu representant. Cal recordar que
en aquell sector hi ha dues parts diferenciades; els que volen tirar endavant
el polígon i els que no. La majoria ho vol tirar endavant. L’Ajuntament, com
no pot ser d’altre manera, defensa allò que diu el POUM.

ACTA DEL PLE

El Sr. Serra, demana que es donin explicacions sobre el Decret 310 referent
al Pla de Millora Urbana Cal Fontellas.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- ALCALDIA.3.1.1.- Dictamen relatiu a l’adjudicació provisional del contracte
d’obres “Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre de
Convencions a Cardona”.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

“En data 14 de desembre de 2016, el Ple de la Corporació va acordar
aprovar l’expedient de contractació d’obres corresponent al projecte
“Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre de Convencions a
Cardona”, per procediment ordinari, tramitació d’urgència i un pressupost
de licitació de 1.236.695,90 €, inclòs l’IVA, de conformitat amb el projecte
aprovat inicialment el dia 20 d’octubre de 2016, en virtut d’allò que
estableixen els articles 109, 110 i 112 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 i l’article 274.1 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. L’adjudicació es realitza mitjançant procediment obert amb
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, de conformitat amb allò que
estableixen els articles 150, i del 157 al 161 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.

ACTA DEL PLE

El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

1. CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL, representada pel Sr.
ALBERT COTS SARRATE, amb CIF. B08136905, domiciliada al carrer
Sant Fruitós número 41, 08242- MANRESA.
2. CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA representada pel Sr. IGNASI
COTS BAYLINA, amb CIF. A58467622, domiciliada a la Muralla de Sant
Francesc, núm. 49 baixos, 08241-MANRESA.
3. UTE GESTIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA i CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
GESTIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA
representada pel Sr. JOSEP MARIA RAMOS SOTELO, amb CIF.
A43795442, domiciliada Al Polígon Industrial Riu Clar, c/ Carbó,
núm.84-86, nau 6, 43006-TARRAGONA.
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U representada pel Sr. JESÚS
ALGUERÓ FORNOS, amb CIF A08153900 i domicili a la Carretera de
Manresa, 50-60, 08280-CALAF.
4. TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL representada pel Sr. Javier
Jauregui Pallarés, amb CIF B08156572, domiciliada al carrer Gomis,
número 78, 08023-Barcelona.
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Durant el període de presentació de proposicions se’n van presentar 4, que
corresponen a les entitats mercantils següents:

En data 9 de gener de 2017, es va procedir a l’acte d’obertura del sobre
núm. 1 corresponent a la documentació administrativa de les 4 proposicions
presentades, i que van ser declarades admeses per complir tots els requisits
que figuren en la clàusula 14 a del Plec de Clàusules Administratives
reguladores del contracte administratiu de les obres

En data 17 de gener es va procedir a l’acte públic d’obertura del sobre 3 i la
mesa de contractació va acordar encarregar als Serveis tècnics municipals
l’informe de valoració final sobre els criteris de selecció de l’oferta més
avantatjosa d’acord amb els criteris especificats en el Plec de clàusules que
regeix aquesta contractació.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

En data 12 de gener de 2017 els Serveis tècnics municipals van emetre
informe relatiu a la valoració de les ofertes presentades en el sobre número
2 i d’acord amb els criteris descrits a la clàusula 15ª del Plec de clàusules
que regula aquest contracte i d’acord amb l’informe es van comunicar les
puntuacions obtingudes
corresponents als criteris d’adjudicació
ponderables per judici de valor a les empreses licitadores i es va convocar
l’acte públic d’obertura del sobre 3, corresponent a la documentació
acreditativa dels criteris d’adjudicació quantificables automàticament
(oferta econòmica, millores i reducció de termini) el dia 17 de gener de
2017.

ACTA DEL PLE

Un cop admeses les proposicions, el mateix dia 9 de gener de 2017 la Mesa
de contractació va acordar l’obertura del sobre número 2 (Documentació
acreditativa dels criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de
valor), i es va acordar que els Serveis tècnics municipals emetessin informe
de valoració relativa a aquesta oferta tècnica presentada, tant pel que
respecta al pla d’obres com al procés d’execució de l’obra.

Núm. Proposicions
1
2

3

4

CONSTRUCCIONES COTS Y
CLARET, SL,
CONSTRUCTORA DEL
CARDONER, S. A.
UTE GESTIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA,
SA
i
CONSTRUCTORA DE CALAF,
S.A.U.
TOP PROYECTOS Y
CONTRATAS, S.L.

Criteri
a.

Criteri
b.

Criteri
c.

Criteri
d.

Total
punts

14,47

28,40

5,70

20,00

68,57

32,83

28,40

11,52

20,00

92,75

14,59

17,90

0,00

20,00

52,49

35,00

18,70

15,00

20,00

88,70

D’acord amb aquesta valoració, el resultat de la licitació per ordre de
puntuació és el següent:
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Els Serveis tècnics municipals van procedir a l’examen de les ofertes
presentades i a la valoració de tots els criteris d’adjudicació que figuren a la
clàusula 15ª del Plec, i van emetre informe el mateix 17 de gener de 2017,
amb el següent resultat:

2
3
4

TOTAL
PUNTS

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S. A.

92,75

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L.

88,70

CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL,

68,57

UTE GESTIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA i CONSTRUCTORA DE CALAF,
S.A.U.

52,49

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.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte d’obra que consisteix en
l’execució del projecte “Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre
de Convencions a Cardona”, favor de l’oferta presentada per l’entitat
mercantil CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA representada pel Sr.
Ignasi Cots Baylina, amb CIF. A58467622, domiciliada a la Muralla de Sant
Francesc, núm. 49 baixos, 08241-Manresa, per un preu de 964.233,85 euros,
IVA no inclòs (1.060.657,24 euros IVA inclòs), d’acord amb les estipulacions i
millores que s’indiquen a continuació:


Millores proposades i valoració:

Compartimentació de la sala principal
Pressupost millora: 26.800 euros
Truss motoritzat i il·luminació central
Pressupost millora: 26.250 euros
Import total de millores (sense IVA): 53.050 euros



Termini d’execució de les obres: 5 mesos

ACTA DEL PLE

En data 19 de gener de 2017 la Mesa de Contractació, de conformitat amb
els informes -valoració emesos pels Serveis tècnics municipals, de dates 12
de gener i 17 de gener de 2017,ha proposat a l’òrgan de contractació que
procedeixi a adjudicar provisionalment el contracte “Rehabilitació del
Cine Moderno com a Centre de Convencions a Cardona”, a favor de la
proposició presentada per l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA,
representada pel Sr. Ignasi Cots Baylina, amb CIF A58467622 i domicili a la
Muralla de Sant Francesc número 49 baixos de Manresa, cp 08241.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

1

PROPOSICIONS
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ORDRE DE
PUNTUACIÓ

Segon.Requerir
l’adjudicatària
provisional,
l’entitat
mercantil
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 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 48.211,69 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.

Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació definitiva del
contracte.”
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta d’adjudicar provisionalment el contracte de
les obres de “Rehabilitació del Cine Moderno com a centre de convencions a
Cardona”.

ACTA DEL PLE

Quart.- Determinar que, un cop complertes per l’adjudicatari provisional
les obligacions previstes en el punt segon d’aquesta resolució, l’adjudicació
provisional s’elevarà a definitiva.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

Tercer.- 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.

En data 9 de Gener de 2017, es va procedir a l’acte d’obertura del sobre
núm. 1 corresponent a la documentació administrativa de les 4 proposicions
presentades, i que van ser declarades admeses per complir tots els requisits
que figuren en la clàusula 14 a del Plec de Clàusules Administratives
reguladores del contracte administratiu de les obres.
Un cop admeses les proposicions, el mateix dia 9 de gener de 2017 la Mesa
de contractació va acordar l’obertura del sobre número 2 (Documentació
acreditativa dels criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de
valor), i es va acordar que els Serveis tècnics municipals emetessin informe
de valoració relativa a aquesta oferta tècnica presentada, tant pel que
respecta al pla d’obres com al procés d’execució de l’obra.
De les puntuacions obtingudes es desprèn que l’empresa guanyadora és
Constructora del Cardoner, S.A. Aquesta empresa també va acceptar fer
dues millores que són:
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Durant el període de presentació de proposicions es van presentar 4 ofertes
que corresponen a: Construcciones Cots y Claret, S.L, Constructora del
Cardoner, S.A., UTE Gestión, Ingenería y Construcción de la Costa Dorada,
S.A i Constructora de Calaf, S.A.U, i Top Proyectos y Contratas, S.L.

-

Compartimentació de la sala principal
Pressupost millora: 26.800 euros.
Truss motoritzat i il·luminació central
Pressupost millora: 26.250 euros
Import total de millores ( sense IVA ): 53.050 euros

També la societat mercantil s’obliga a fer les obres en el termini de 5 mesos.
L’alcalde diu que precisament, avui s’ha produït la primera visita a les obres
i s’alegra molt de que això sigui una realitat.

Diu el Sr. Casas que el termini d’execució d’obres és molt ajustat. També
demana que l’empresa adjudicatària, en cas que hagi de contractar
personal o be proveïdors, aquests siguin de Cardona.
Diu el Sr. Alcalde, que aquest també és l’objectiu de l’Equip de Govern.
El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de PDCAT, diu que també
està en la mateixa línia, en la mida del possible que es contracti personal i
proveïdors de Cardona. També espera que es compleixin els terminis, cosa
que veu complicada.
El Sr. Alcalde, vol deixar clar que l’Equip de Govern vol que es contracti
personal i proveïdors de Cardona però la llei és la que és.
La qualificació d’empreses requerida per executar aquesta obra restava
possibilitat a les empreses de Cardona.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PDECAT (2) i una
abstenció del Grup Municipal del PSC (1)
3.1.2.- Dictamen relatiu a l’adhesió al contracte derivat de l’acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
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Diu el Sr. Alcalde, que no hi ha cap problema perquè tingui accés a aquest
informe.

ACTA DEL PLE

El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que aquest
tema ja es va comentar a la Comissió Informativa. El que voldria és l’informe
tècnic de les valoracions.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.

entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU.
El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i
l’entitat mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent
contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- L’Ajuntament de Cardona considera d’interès l’adhesió al contracte
derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU, d’acord amb
l’informe de l’enginyera municipal, Sra. Meritxell Leon Jiménez, de data 3 de
gener de 2017.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27
d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat
(Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que
va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat
anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una
de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA,
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL
FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.

ACTA DEL PLE

“Antecedents.-

Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9
de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que
regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Quart.- Article 52 i ss. 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
resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments
de dret assenyalats anteriorment, aquesta Alcaldia-Presidència, previ
informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents

ACTA DEL PLE

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198
en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes
derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues
dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució
de la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil
de contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cardona al contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per
un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre
de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques
especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat €/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3
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ACORDS

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Tarifa/període

Preu Adjudicat €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

ACTA DEL PLE

Alta tensió:

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Preus del terme de potència:
Baixa tensió
Tarifa

€/kW i any
Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Alta
€/kW i any
tensió

Període 2

24,437330

Període 3

16,291555
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del
procediment derivat (Exp.2015.05 D1).

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468 36,490689

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

8,367731
14,334178 14,334178

6,540177

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Central de contractació de l’ACM i
al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.- Notificar aquests acords a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.”
Intervencions:

ACTA DEL PLE

Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc
de subministrament d’energia elèctrica-, que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2017, a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries: A09.4332.22100, B02.9202.22100, B09.3230.22100,
B09.3231.22100, B09.3260.22100, B09.3261.22100, C06.1640.22100,
C07.1650.22100, C12.1331.22100, D01.3321.22100, D02.3330.22100,
D03.3322.22100, D05.3420.22100, D05.3422.22100, D09.3120.22100 i
D14.3371.22100.
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de
2014).

El Sr. Hernández explica que es tracta d’aprovar una pròrroga del contracte
ja existent. Hi ha un informe previ de l’enginyera municipal que deia que les
tarifes proposades pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a traves
d’aquest contracte eren força favorables per l’Ajuntament i que segons les
tarifes de comptadors podia haver-hi un estalvi d’entre el 1,5% al 10%. Per
augmentar l’estalvi allà on es pot es redueix la contractació de la potencia.
A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, pensa que tot el
que signifiqui un estalvi esta bé. Pregunta si la pujada del preu del
subministrament de l’energia elèctrica afecta als Ajuntaments.
Contesta el Sr. Hernández, que l’acord marc fixa preus, però les companyies
escanyen a tothom.
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L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge Sr. Joan Hernández per tal que expliqui el dictamen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat
dels 10 membres presents dels 11 que composen la Corporació.

4.- ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES I DESENVOLUPAMENT LOCAL.4.1.- REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.4.1.1.- Dictamen relatiu a l’aprovació inicial
reguladora del mercat de diumenge de Cardona.

de

l’ Ordenança

Considerant que l’Àrea de Promoció Econòmica ha redactat una nova
ordenança reguladora del mercat de diumenge de Cardona, amb la voluntat
de donar resposta a la necessitat d’adaptar a la normativa vigent el
Reglament del “Mercat ambulant dels diumenges”, aprovat definitivament
pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 1991.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions
Locals en l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local; en l’article 8.1.a) 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 els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les
Ordenances locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i
establint un període d’informació pública i audiència als interessats per un
termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments,
i en mateix sentit es pronuncia l’article 178 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 el 63 del ROAS.
En virtut de tot això, el Tinent d’Alcalde delegat de Promoció Econòmica,
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A títol merament indicatiu, el Decret 162/2015 inclou normes sobre la
regulació dels mercats i la seva gestió; la creació, modificació i extinció dels
mercats; les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària; el
contingut de les autoritzacions; l’extinció de les autoritzacions i, finalment,
les competències sancionadores.
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“El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, estableix una regulació completa d’aquesta activitat i, alhora,
disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als
seus mandats o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en
disposin.

ACTA DEL PLE

El secretari que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

previ informe de la comissió informativa corresponent, proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula al Tinent d’alcalde delegat de Promoció Econòmica
Sr. Josep Tristany, per tal que expliqui el dictamen.
El Sr. Tristany explica que aquest acord respon a la necessitat d’adaptar
l’ordenança municipal a la normativa vigent, en concret al Decret 162/2015
de 14 de Juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. I aprofita
l’ocasió per agrair la feina feta per la Sra. Rosa Maria Lanaspa.
Bàsicament han adaptat l’ordenança tipus redactada per la Diputació de
Barcelona a les necessitats del mercat de Cardona. Vol posar de manifest
que abans de plantejar aquest tema al Ple, han mantingut dues reunions
amb els paradistes per explicar les intencions de l’Ajuntament.
A continuació l’Alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que pensa que
ha sigut una bona iniciativa que es fes una reunió amb els paradistes, però li
hagués agradat participar a la redacció de l’ordenança.
Espera que l’aplicació de l’ordenança serveixi per millorar el funcionament
del mercat.
El Sr. Tristany explica que hi ha varies qüestions a regularitzar al mercat; per
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Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini
d’informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació,
l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.”

ACTA DEL PLE

Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la
formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies
hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Número : 2017-0001 Data : 13/03/2017

Primer.- Aprovar l’Ordenança reguladora del mercat de diumenge de
Cardona, el contingut de la qual s’ha adaptat als termes que estableix el
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, que estableix una regulació completa d’aquesta activitat i, alhora,
disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als
seus mandats o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en
disposin.

exemple, al mercat hi ha parades fixes amb autorització i paradistes
eventuals, aquests desapareixeran, doncs aquests no estan regularitzats per
aquesta ordenança. S’ha de redactar una altre normativa específica que
regularitzi aquestes activitats, com per exemple la gent que te horta i ven el
seu producte al mercat.
El Sr. Josep Serra, Portaveu del Grup Municipal de PDCAT, diu que els hi
sembla bé que l’ordenança s’hagi consensuat amb els paradistes. Els hi
hagués agradat participar-hi. Creu que la gent de les hortes també tenen
dret a dir-hi la seva.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor
del Grups Municipal d’ERC (7) i del Grup Municipal del PDECAT (2) i una
abstenció del Grup Municipal del PSC (1)

ACTA DEL PLE

L’ajuntament no pot discriminar a ningú per cap raó. Hi ha coses del dia a
dia que s’han de fer i les porta ell personalment, però en aquest cas hi ha
poc marge de maniobra doncs es una obligació legal adaptar les ordenances
municipals reguladores dels mercats, a la normativa vigent.
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El Sr. Tristany diu que l’Equip de Govern sempre intenta consensuar les
coses amb els afectats i interessats per una decisió municipal i per tant
també ho faran amb la gent de les hortes i amb tot aquell que vulgui dur a
terme una activitat que no estigui reglamentada per aquesta ordenança.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

6.- 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, en
referencia a les obres del Camp de futbol, diu que el termini
d’execució de les obres era de 8 mesos i 20 dies. Està d’acord que
s’han produït retards per diferents qüestions com les restes
arqueològiques trobades en aquell indret. Però un cop superats
aquests temes, se sap quina data hi ha per l’entrega de les obres?.
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No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

Contesta el Sr. Alcalde, que no hi ha una data concreta d’entrega de les
obres. En aquests moments estan tancant el modificat del projecte.
Van estar 6 mesos fent coses, però no es treballava a bon ritme, ara
l’empresa posarà més mitjans. Però no sap els mesos que queden per
finalitzar l’obra.
Pregunta el Sr. Casas, si l’empresa no té data límit.
Diu el Sr. Alcalde, que a hores d’ara no hi ha data límit.

Recorda el Sr. Alcalde, que s’han produït complicacions per qüestions
arqueològiques. Ara s’estan produint negociacions amb l’empresa perquè el
cost del projecte no augmenti massa. No estan en disposició de donar una
data, espera que sigui lo abans possible, el que si creu es que s’entregarà
l’obra durant el segon semestre del 2017.

Diu el Sr. Alcalde, que no es el mateix cas. El retard del camp de futbol bé
donat per la troballa de restes arqueològiques. Ara s’han posat seriosos
perquè les obres acabin el mes aviat possible. Espera que això no passi amb
el Cine Moderno.
Diu el Sr. Casas que tornaran a parlar del tema, però espera que li diguin un
termini de finalització de l’obra.
Contesta el Sr. Alcalde, que quant ho sàpiga li dirà.

ACTA DEL PLE

El Sr. Casas li costa d’entendre que les obres del Cine Moderno tenen un
termini d’execució molt concret i el camp de futbol encara estigui com està.
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Diu el Sr. Casas, que sembla que l’obra estigui parada.

Contesta el Sr. Alcalde, que entre l’Associació i l’Ajuntament no s’ha produït
cap problema, el que ha passat és que s’ha produït un tema d’esgotament
per part dels responsables de l’Associació. Ara si un gos es abandonat la
Policia el recull i el porta a la gossera d’Òdena, el cost es d’uns 600€.
S’està negociant amb l’Ajuntament de Solsona per prestar el servei de
forma conjunta.
Diu el Sr. Romero que en cap moment ha quedat desatès el servei,
l’Ajuntament a assumit tota la despesa derivada d’aquest servei. El que ha
passat es que l’Associació ha tingut problemes interns. Solsona ho te ben
muntat i disposa de personal tècnic per fer aquest servei.
Afirma que el dia a dia de la prestació del servei està assegurat.
El Sr. Alcalde aprofita per agrair a l’Associació la tasca duta a terme fins ara.
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2) Pregunta el Sr. Casas, que ha passat amb l’Associació d’Animals de
Cardona, s’ha produït algun incompliment per part de l’Ajuntament?.

Pensa el Sr. Casas, que es important impulsar l’Entitat. L’ajuntament va
aprovar una ordenança per regular aquestes qüestions que s’ha de complir.
Tot i el que s’ha dit creu que hi ha una manca d’acord amb l’Associació que
ha portat a un cansament dels voluntaris. No veu malament un acord amb
Solsona per prestar conjuntament aquest servei.

Diu el Sr. Tristany, que l’Estudi del Mercat, el van enviar a tots els grups,
desconeix si el Sr. Casas s’ho ha mirat. Pel que fa a l’ordenança diu que
ningú sabia que s’estava redactant.
Diu el Sr. Alcalde, referent a l’Estudi del Mercat, que els Grups s’ho mirin i
poden dir-hi la seva.
Pel que fa a la revista, diu que la Regidora convocarà una reunió, per tractar
aquest tema amb profunditat. I en referencia al Pla de Mobilitat, pren el
compromís de convocar una reunió.

ACTA DEL PLE

Diu la Sra. Molner, que el tècnic de comunicació s’ha hagut de substituir per
la marxa de l’anterior tècnic i això pot haver alentit algun tema. Reconeix
que la revista està costant que es publiqui. Espera que en breu totes
aquestes qüestions tornin a la normalitat.
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3) En un altre ordre de coses, diu que es va quedar que farien una
reunió per parlar de la revista municipal per fixar el rumb que
aquesta prendria, però aquesta reunió no s’ha convocat, com tampoc
s’han convocat reunions per parlar del Pla de Mobilitat, Estudi de
Mercat, o be de l’Ordenança del Mercat. L’Equip de Govern no pot
comptar amb el suport del Grup Municipal del PSC sinó han pogut
intervenir sobre aquestes i d’altres qüestions.

Diu el Sr. Alcalde, que està treballant una reunió a tres bandes: ERCROS,
Generalitat i Ajuntament, aquesta reunió, en principi, s’ha convocat pel 13
de Febrer de 2017. Però a hores d’ara es pot dir que estan en la mateixa
situació. Informa que a partir del 30 de juny de 2017 no es podran abocar
potassa al cogulló, això comportarà problemes importants a la comarca.
Pel Grup Municipal de PDECAT:
1) El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de PDCAT, diu que les
obres del camp de vida activa un dia o altre finalitzaran, l’Ajuntament
a fet alguna previsió per la gestió i manteniment d’aquest
equipament.
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4) El Sr. Casas pregunta per la qüestió d’ERCROS, com està aquest
tema?

Contesta el Sr. Alcalde, que estan estudiant diferents models de gestió.
Tenen previst reunir-se amb els grups polítics municipals i la Fundació SHE
per parlar-ne. Però creu fonamental poder disposar de tota la informació
possible per poder prendre la millor decisió per la gestió de la
infraestructura.

Diu el Sr. Serra, que les persones que pateixen aquesta problemàtica es la
que es queixa.
Diu el Sr. Romero, que estan parlant amb les persones que alimenten als
gats que son els que generen el problema. Esta d’acord en que aquesta
actitud genera greus problemes de convivència.
Diu el Sr. Alcalde, que han intentat mediar entre els afectats i els
alimentadors dels gats, per eradicar el problema. No descarta que tinguin
que trobar d’altres solucions.

ACTA DEL PLE

Diu el Sr. Romero, que tenen el problema focalitzat. Han negociat amb les
persones que donen de menjar a aquests animals, per poder traslladar
aquestes colònies a d’altres indrets on no siguin molestos, desplaçant les
colònies fora de la comunitat.
Estan estudiant noves reubicacions d’aquestes colònies, però això te un
cost. Reconeix que hi ha coses mes prioritàries com ara ajudar a aquelles
persones que ho necessiten a traves de Serveis Socials, en definitiva,
afirma, que hi ha problemes molt mes greus que s’han d’atendre.
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2) El Sr. Serra, pregunta per les actuacions que s’han fet per evitar i
controlar les colònies de gats.

El Sr. Serra, demana que s’estigui a sobre del tema. No sap si desplaçar la
població de gats pot arribar a se la solució.

3) Recorda el Sr. Serra, que en el Ple de Setembre, van fer unes
demandes sobre una cartellera d’anuncis que s’havia tret de la
Coromina, i també d’uns ferros que sobresortien i suposaven un perill,
també al barri de la Coromina.
Contesta el Sr. Ballesteros, que la cartellera l’han buscat però no apareix.
Pel que fa als ferros, aquests no representaran cap perill doncs el promotor
de l’obra els ha retirat.
El Sr. Serra, demana que es compri un altra cartellera.
Diu el Sr. Alcalde, que n’hauran de comprar un altra.
El Sr. Hernández, recorda que hi ha un espai d’informació provisional a “ Cal
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Diu el Sr. Alcalde, que del que es tracta és que no molestin al veïnat.

Ticano”.
4) El Sr. Serra, demana el Pla d’autoprotecció de la Festa Major.
El Sr. Alcalde, demana a secretaria que es faci arribar, el Pla als grups
polítics municipals.
5) El Sr. Serra, pregunta per l’estat dels pisos tutelats, aquests sembla
que no s’hagin d’acabar mai.

Diu el Sr. Alcalde, que aquest també es l’interès de l’Equip de Govern.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-una hores cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta que,
com a Secretari-Interventor, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
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Recorda el Sr. Serra, que porten 6 anys amb aquest tema, sembla que
s’hagin de finalitzar però mai s’acaben. Demanen i volen que d’una vegada
per totes aquests pisos es puguin fer servir.

ACTA DEL PLE

Per altra banda estan treballant els plecs de clàusules amb els agents
implicats. Creu que en breu aquests plecs estaran del tot redactats i podran
ser objecte de publicació.
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Contesta la Sra. Molner, que a nivell d’obra, tant sols falta una part del
mobiliari, que ja està encarregada i amb això finalitzarà aquest procés.

