
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/2 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 15 de febrer de 2018 

Durada Des de les 19:00 fins a les 19:40 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Oscar Campos Planes 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39387244C Aida Molner Pejoan SÍ

77744974Y Ferran Estruch Torrents SÍ

35096455L Josep Tristany Claret SÍ

39343731T Joan Hernández Moscoso SÍ

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill SÍ

 
Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia:

 



 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

EXPEDIENT  137/2018.  APROVACIÓ  DE  L'EXPEDIENT  DE 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE "REHABILITACIÓ DEL CINE MODERNO 
COM A CENTRE DE CONVENCIONS A CARDONA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2017, va 
adjudicar provisionalment el contracte d’obra que consisteix en l’execució 
del projecte “Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre de Convencions 
a Cardona ” a favor de l’entitat mercantil Constructora del Cardoner, SA, 
amb CIF A58467622, domiciliada a la Muralla de Sant Francesc número 49 
baixos de Manresa, per un preu d’adjudicació de 964.233,85 euros, IVA no 
inclòs (1.060.657,24 euros IVA inclòs).

L’adjudicació definitiva del  contracte es va fer per acord de la Junta de 
Govern Local de data 7 de febrer de 2017.

En  data  25  de  gener  de  2017  el  director  de  l’obra  del  projecte 
“Rehabilitació del Cine Moderno com a Centre de Convencions a Cardona ”, 
Sr. David Baena Asencio, de l’empresa Baena Casamor Arquitectes BCQ, 
SLP  ha  presentar  el  modificat  del  Projecte  de  Rehabilitació  del  Cine 
Moderno  com a  Centre  de  Convencions  a  Cardona”  (registre  d’entrada 
191/2018).

El projecte modificat respon al següent pressupost:

Pressupost 
execució material

Pressupost 
execució per 

contracte

PEC (incorporant 
baixa empresa 

14,2346%)

Import total IVA 
inclòs

1.189.569,20 € 1.415.587,35 € 1.214.050,07 € 1.335.455,07 €

D’acord amb això s'ha dictat providència d’alcaldia i s'ha emès informe de 
secretaria sobre la modificació del projecte.

Atès que s’ha concedit al contractista un termini d’audiència de tres dies 
hàbils, d’acord amb l’establert a l’article 234 del Text Refós de la Llei de 
Contractes  del  Sector  Públic  i  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars reguladores d’aquest contracte d’obra.
 
De conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

 



 

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  proposa  al  Ple  de  la  Corporació,  l’adopció 
dels següents

ACORDS

Primer.-  Aprovar l'expedient  de modificació del  projecte “Rehabilitació 
del Cine Moderno com a Centre de Convencions a Cardona ” d’acord la 
proposta  redactada per l’empresa Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de
 

Import Impostos Total
249.816,29 € 24.981,63 € 274.797,92 €

amb càrrec a l'aplicació E00.4320.62201 (Projecte Cardona Integral. Fase 
II)  del  vigent  Pressupost  General,  que  implica  la  present  modificació 
contractual.
 
Tercer.-  Aquesta  modificació  implicarà  la  formalització  del  contracte 
modificat del  projecte “Rehabilitació del  Cine Moderno com a Centre de 
Convencions a Cardona” amb l’empresa Constructora del Cardoner, SA, i 
l'ampliació  de la  garantia  definitiva  per  part  d’aquesta empresa per  un 
import de 12.490,81 euros.
  
Quart.- Notificar a  l’empresa Constructora  del  Cardoner,  SA,  amb CIF 
A58467622, adjudicatària del contracte d’obres, la present resolució.

 

EXPEDIENT  270/2018.  APROVACIÓ  CONCERTACIÓ  CRÈDITS  I 
CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC ICO PROVEÏDORS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que és objectiu de l’Ajuntament de Cardona dur a terme operacions 
de refinançament de préstecs, amb l´objectiu d’amortitzar el crèdit ICO de 
Fons de Proveïdors signat amb el Banc de Sabadell.
 
Atès que s’ha sol·licitat diferents ofertes dels operadors financers, essent 
les  més  interessants  les  propostes  presentades  per  part  de  Caixa 
d’Enginyers i CaixaBank.
 
Atès que l´Ajuntament de Cardona en l’última liquidació de pressupost té 
un deute viu inferior al 75% i un estalvi net positiu i això implica haver de 
realitzar  la  comunicació  de  la  concertació  d’aquestes  operacions  de 
préstec  a  la  Direcció  General  de  Política  Financera  del  Departament 
d’Economia  i  Finances  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  que  no  sigui 
necessària l’autorització prèvia d’aquest organisme. 
 

 



 

Com sigui que les operacions que es pretenen dur a terme superen el 10% 
dels  recursos  ordinaris  la  seva  aprovació  és  competència  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
 
Cal dir que la diferencia entre els préstecs que es pretenen aprovar i el 
préstec ICO de Fons de Proveïdors, es farà front a través del romanent de 
Tresoreria.
 
Vist  l´article  52 del  Decret  Legislatiu  2/2003 de 23 d´abril  ,  pel  qual  s
´aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aquesta  Alcaldia-Presidència  proposa  al  Ple  de la  corporació l’aprovació 
dels següents

ACORDS
 
Primer.- Aprovar la contractació de les següents operacions de crèdit:
 
1) Crèdit amb Caixa d’Enginyers.

 Import: 573.000,00€. 
 Tipus d´interès: 0,64% fix. 
 Termini: Operació totalment amortitzada el 30 de maig de 2023. 
 Liquidacions:  trimestrals.  Primera  amortització  el  30  de  maig  de 

2018 
 Sistema d’amortització: Lineal constant trimestral 
 Disponibilitat:  Disposició  immediata  en  el  moment  de  la 

formalització. 
 Formalització: Amb intervenció de fedatari públic. 
 Altres comissions: 

 Comissió d’obertura: 0,00%
 Comissió amortització total i/o parcial: 0,00%
 Interessos de demora: 2 punts per sobre el tipus d´interès de 

la operació.
 
2) Crèdit amb CaixaBank.

 Import: 427.000,00€ 
 Tipus d´interès: 1,220% fix. 
 Termini: 10 anys. 
 Amortització: Trimestral I capital constant. 
 Interès de demora: Interès vigent + 2,00€ 
 Interessos: Liquidació trimestral. 
 Altres Comissions 

 Comissió d’obertura:0,00€
 Comissió d’estudi:0,00€
 Comissió de cancel·lació:0,00€ (tant total com la parcial).

 Intervenció: Per part de fedatari públic municipal. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde-President perquè pugui formalitzar la signatura 
de les anteriors operacions de crèdit.
 
Tercer.- Acordar la  cancel·lació  del  crèdit  ICO  de  Fons  de  Proveïdors 

 



 

constituït  amb  el  Banc  de  Sabadell  i  facultar  l’Alcalde-President  per 
realitzar els tràmits oportuns per fer efectiu aquest acord.
 
Quart.- Comunicar aquestes operacions de crèdit a la Direcció General 
de  Política  Financera  del  Departament  d’Economia  i  Finances  de  la 
Generalitat de Catalunya.
 
Cinquè.-  Traslladar els acords anteriors a les entitats de crèdit Banc de 
Sabadell,  CaixaBank  i  Caixa  d´Enginyers,  així  com  a  la  Intervenció 
municipal.
 

 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

DONAR  COMPTE  DE  LES  CONTRACTACIONS  D'EMERGÈNCIA 
REALITZADES PER CAUSA DEL TORNADO DE LA MATINADA DEL 7 
DE GENER DE 2018

Es dóna compte de les diferents contractacions d’emergència realitzades 
per causa del tornado que es va produir durant la matinada del dia 6 de 
gener de 2018, dins el terme municipal de Cardona.

 
 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 
I no havent altres assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió Sra. 
Aida Molner Pejoan, s’aixeca la sessió essent les 19,40 hores, de la qual 
cosa com a Secretari-Interventor, Sr. Oscar Campos Planes, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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