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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 17 DE DESEMBRE DE 2013

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 17
de desembre de 2013, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió
extraordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN
ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació
s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusen la seva absència els Regidors:
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. DAVID RIVERA I GALERA
Es fa constar que la Regidora Sra. Maite Barrera Pons, s’incorpora al Ple quan es
comença de debatre el punt de l’ordre del dia: “2.1.1.- Dictamen de la Tinent
d’Alcalde delegada de Medi Ambient relatiu a l’aprovació de la revisió de preus
del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a
favor de l'empresa Jaume Oró, SL, concessionària dels serveis.”
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.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit número 3/2013, dins el
pressupost municipal vigent.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorarse fins a l’exercici 2014, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent,
procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.
Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
“Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos
i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos
necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no
es poden demorar fins a l’exercici del 2014.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2013, dins el
pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:
ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
39900
Altres ingressos diversos
Total Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos

880.838,78 €
5.000,00 €
885.838,78 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
42000
Fons Nacional de Cooperació Municipal
46100
Diputació de Barcelona subvencions diverses
Total Capítol IV.- Transferències corrents

1.372.355,16 €
122.708,00 €
17.224,38 €
1.512.287,54 €

3r.- Capítol VII.- Transferències de capital
76107
Diputació de Barcelona allotjaments protegits
Total Capítol VII.- Transferències de capital

26.314,85 €
60.000,00 €
86.314,85 €

ESTAT DE DESPESES
1r.- Capítol II.- Despeses corrents de béns i serveis
C05 171 21000 Manteniment parcs i jardins
C12 133 21200 Reparació i manteniment aparcament
B09 321 21201 Reparació i manteniment educació

1.759.294,75 €
10.700,00 €
3.500,00 €
6.000,00 €
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B08 491 21201 Reparació i manteniment ràdio Cardona
C06 164 21200 Reparació i manteniment cementiri
D06 340 21200 Reparació i manteniment piscina
B04 132 21400 Reparació i manteniment vehicle Policia
B02 920 22000 Material d’oficina
B02 920 22002 Manteniment programes informàtics
C12 133 22100 Energia elèctrica aparcament
D01 332 22100 Energia elèctrica biblioteca
D02 335 22100 Energia elèctrica teatre Catòlics
B02 920 22101 Consum general aigua
C12 133 22200 Telèfon aparcament
D08 231 22200 Telèfon assistència social
B09 324 22200 Telèfon escola de música
D01 332 22200 Telèfon biblioteca
D13 337 22200 Telèfon instal·lacions activitats de lleure
D06 340 22200 Telèfon piscina
B08 491 22200 Telèfon ràdio Cardona
B02 920 22400 Primes assegurances
B03 912 22601 Despeses protocol·làries i representatives
B02 920 22603 Publicacions diaris oficials
D04 338 22069 Recuperació Àliga de Cardona
D10 338 22609 Festes diverses
D11 338 22609 Festa Major
D12 169 22699 Altres despeses diverses abandonament animals
D09 312 22699 Altres despeses diverses sanitat
B09 321 22699 Altres despeses diverses educació
D02 335 22699 Altres despeses diverses teatre Catòlics
D07 337 22699 Altres despeses diverses joventut
D13 337 22699 Altres despeses diverses activitats de lleure
D05 340 22699 Promoció esportiva i organitzativa
A04 432 22609 Fira Medieval Festa de la Sal
A05 432 22611 Promoció Turística
B04 132 22699 Altres despeses diverses Policia
A02 430 22699 Altres despeses diverses promoció econòmica
D05 340 22700 Desinfecció i desratització zona esportiva
C01 151 22701 Contractes manteniment divers seguretat
C08 162 22704 Despeses diverses gestió deixalleria
A01 934 22708 Premi recaptació
C08 162 22710 Contracte neteja edificis municipals
B02 920 23020 Dietes personal
B02 920 23120 Locomoció personal
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis

185,00 €
500,00 €
14.500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
4.500,00 €
550,00 €
2.400,00 €
500,00 €
1.500,00 €
100,00 €
350,00 €
300,00 €
1.000,00 €
150,00 €
50,00 €
400,00 €
6.500,00 €
2.800,00 €
5.000,00 €
5.800,00 €
1.200,00 €
5.000,00 €
300,00 €
2.200,00 €
5.300,00 €
160,00 €
2.625,00 €
500,00 €
1.510,00 €
815,00 €
3.550,00 €
805,00 €
2.250,00 €
208,00 €
5.500,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
500,00 €
800,00 €
1.892.802,75 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents
D08 231 48000 Pla Local de Serveis a les Persones
Total Capítol IV.- Transferències corrents

169.362,19 €
11.424,38 €
180.786,57 €

3r.- Capítol VI.- Inversions reals
E00 152 61902 Allotjaments protegits Fase II - III
Total Capítol VI.- Inversions reals

615.973,93 €
60.000,00 €
675.973,93 €
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Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de
crèdit 3/2013, 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 Tinent d’alcalde delegada d’hisenda, Sra. Aida
Molner que explica el dictamen i fa constar que és el darrer expedient de
modificació de crèdit abans de finalitzar l’exercici.
S’hi recullen les següents subvencions: l’atorgada per part de la Diputació de
Barcelona pel projecte de recuperació de l’àliga, per un import de 5.800 euros;
la concedida per la Diputació de Barcelona per als allotjaments col·lectius
protegits i per import de 60.000 euros; els ajuts de la Diputació de Barcelona en
matèria de serveis socials, i el major ingrés del Fons Nacional de Cooperació
Municipal. Les partides de despesa que s’ajusten són les que es relacionen en el
dictamen, atenent a la despesa realitzada i la prevista fins acabar l’exercici.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 5 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (5) i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i del
Grup Municipal del PSC (1).
En aquest moment s’incorpora al Ple, la Regidora Sra. Maite Barrera Pons.
2.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.2.1.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT.2.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Medi Ambient
relatiu a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida
de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de
l'empresa Jaume Oró, SL, concessionària dels serveis.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atesa la sol·licitud presentada en data 18 de novembre de 2013 per l’empresa
Jaume Oró, S.L., amb CIF B-25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de
juny de 2013, per la prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i
neteja viària al nostre terme municipal.
Atès que d’acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels
esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s’han de tenir en compte
les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents
apartats revisables que conformen el preu.

La Tinent d'Alcalde delegada de Medi Ambient, previ informe de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte de recollida de residus
sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l’empresa Jaume Oró, SL, amb
CIF B-25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import
de 21.998,93 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids
urbans i servei de neteja viària, resultant d’aplicar el coeficient de revisió de
l'1,173791652, amb efectes de data 1 de juny de 2013.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’empresa Jaume Oró, S.L. als efectes
corresponents.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la secretària, que explica el dictamen.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal socialista, diu que aquest servei
té un cost important i que pel que respecta a la neteja viària a vegades els
resultats no són tant bons com seria desitjable.
La Sra. Xixons contesta que l’ajuntament de Cardona vetlla perquè el servei es
faci amb la qualitat deguda i que si es detecten mancances es posa de manifest a
l’empresa concessionària, Jaume Oró, SL. Des de la regidoria se’n fa un
seguiment constant i es porten a terme reunions periòdiques amb l’empresa que
realitza el servei.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i 5 abstencions del Grup Municipal de CIU (4) i del
Grup Municipal del PSC (1).

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

