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AJUNTAMENT DE QUART 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. Exp. :            SE-34/2019 
Núm. Sessió : 13/2019 
Caràcter:            Extraordinària 
Data:             09 d’octubre de 2019. 

 
 
A Quart, el 09 d’octubre de 2019, quan són les vint hores, en primera 
convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la 
presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina,  l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia 
notificat a aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, 
titular de la Corporació. 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Carles Gutiérrez Medina              QA 
Sr. Miquel Cortés Cardenal       QA 
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo          QA 
Sr. Samuel Lado Franco                    QA 
Sra. Vanesa Edith Larramendy          QA 
Sr. Narcís Mas Martí                 PSC 
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé          PSC   
Sr. Jordi Batlle Egea                          No Ads.   
Sra. Aïna Subiña Casals                    ERC 
Sr. Arnau Benac González                 ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Han justificat la seva absència:  
Cap 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel 
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres 
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els 
assumptes inclosos a l’ordre del dia:  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació inicial modificació pressupostària número 02/2019-5: 
suplements de crèdit i crèdit extraordinari. 

2. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre per la 
qual s’aprova inicialment el Pla Director d’abastament d’aigua potable de 
Quart 
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1.-  APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 
02/2019-5: SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Antecedents. 
 
1. Pressupost exercici 2019. 
2. Resolució de l’alcaldia número 39/2019, d’11 de març, d’aprovació de la 

liquidació de l’exercici 2018. 
3. Atesa la necessitat d’incrementar i dotar de crèdit diverses aplicacions del 

Pressupost vigent de la Corporació ja que aquestes són insuficients per 
atendre les obligacions que es poden reconèixer fins a la fi de l’exercici 
econòmic. 

4.  Que per part de l’alcaldia es dicta una provisió de data 3 de setembre de 
2019 a fi i efecte que es redacti una proposta de suplements de crèdits i 
crèdits extraordinaris amb el corresponent finançament sobre la qual, amb 
l’informe previ del Secretari i del Tècnic d’Administració General,  ha 
d’aprovar el Ple de l’ajuntament. 

5. En data 2 d’octubre de 2019 la regidoria d’hisenda formula la proposta per 
realitzar els suplements de crèdits i el crèdits extraordinaris,  amb número 
d’expedient 02/2019-5. 

6. En data 3 d’octubre de 2019, els serveis econòmics i jurídics de l’ajuntament 
emeten el seu informe, que consta en l’expedient administratiu.  

 
Fonaments jurídics. 
 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre. 
• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 

el sector públic.  
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 

primer del Títol sis de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes local, en 
matèria de pressupostos. 

•  Bases d’execució del pressupost 2019. 

 
D’acord amb l’article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  la 
proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser 
sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la corporació. 
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En compliment del que disposa l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin 
examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al públic no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.  
 
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per 
capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis. 
 
Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 

Per això, el regidor d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següents, 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació del pressupost  
(exp. 02/2019-5) per un import total de 183.131,75 euros, amb el contingut 
següent: 
 

     PROPOSTA D'EXPEDIENT DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS  I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI  02/2019-5 

 
A)  SUPLEMENT DE CRÈDIT 
    
CAPÍTOL I 
PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT  

920 11000 Personal Eventual                     700,00 €  
920 12000 Sou A1                     750,00 €  
920 12003 Sou C1                     750,00 €  
920 12006 Triennis                     420,00 €  
920 12100 Complement de Destí                   1.200,00 €  
920 12101 Complement Específic                   3.700,00 €  
920 13000 Personal Laboral Fix                 26.100,00 €  
920 16000 Seguretat Social                   3.000,00 €  

 TOTAL CAPÍTOL I                 36.620,00 €  

    
CAPÍTOL II 
PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT  

1531 21000 Vies Públiques, camins públics i desbrossaments                 15.000,00 €  
165 21000 Manteniment Enllumenat Públic                 20.000,00 €  
321 21200 Manteniment Escola Santa Margarida                   3.000,00 €  
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342 21200 Altres instal·lacions esportives                     156,59 €  
171 21000 Servei manteniment i conservació parcs infantils                   2.900,00 €  
920 21600 Equip Informàtic                   4.200,00 €  
165 22100 Energia Elèctrica                 57.000,00 €  
920 22110 Productes de neteja                   2.800,00 €  
333 22606 Visites guiades Museu de la Terrissa                   3.500,00 €  
321 22609 Activitats Escola Santa Margarida                     576,05 €  
337 22699 Activitats Gent Gran                   3.600,00 €  
430 22699 Promoció econòmica                   3.000,00 €  
924 22699 Polítiques d'Igualtat                     149,05 €  
920 22700 Neteja Equipaments municipals                   8.500,00 €  
920 22706 Estudis i treballs tècnics                 12.000,00 €  
326 22799 Menjador Llar Infants                   2.100,00 €  
920 22799 Gestió Laboral                     300,00 €  
912 23300 Indemnitzacions regidors                   5.800,00 €  

 TOTAL CAPÍTOL II               144.581,69 €  

    
    
CAPÍTOL IV 
PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT  

334 46600 Asociación Ciudades de la Cerámica                       50,00 €  
973 46600 Federació de Municipis de Catalunya (FMC)                         3,87 €  
491 46700 Consorci Localret                       17,69 €  

 TOTAL CAPÍTOL IV                       71,56 €  

    
    
    
        

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS          181.273,25 €  

  

B)  CRÈDIT EXTRAORDINÀRI 
    

CAPÍTOL IV 
PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT  

322 46500 Consell Transport Escolar                   1.858,50 €  

    
  TOTAL CAPÍTOL VI                   1.858,50 €  
        

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS              1.858,50 €  
        

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT    183.131,75 €  
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FINANÇAMENT 

 
Els anteriors imports es financen de la següent manera: 

 

 
A)   Romanent de Tresoreria General 
Romanent de Tresoreria general i no afectat               151.833,24 €  

  TOTAL Romanent de Tresoreria General             151.833,24 €  

B)   Anul.lacions o baixes de crèdits de partides de despeses:  
Programa Econòmica Denominació  

912 10000 Retribucions Regidors                   7.245,78 €  
341 46700 Consorci Vies Verdes                   1.076,72 €  
4411 46700 Consorci del Transport                     572,78 €  
170 46701 Consorci de les Gavarres                     854,00 €  
929 50000 Fons de Contingència                 21.549,23 €  

  TOTAL Anul.lacions o baixes de crèdit               31.298,51 €  

 

 

TOTAL FINANÇAMENT           183.131,75 €  
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils a comptar de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona,  per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar 
les reclamacions que creguin convenients que seran resoltes pel Ple. 
En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà 
aprovat definitivament l’expedient de modificació del pressupost número 
02/2019-5 sense necessitat de nou acord plenari, d’acord amb el que estableix 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, entrant en vigor 
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Abans de sotmerte la proposta a votació, el sr. Alcalde exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa, donant explicacions sobre determinades partides 
modificades. També el Sr. Cortés en detalla algunes i explica la necessitat 
d’aquesta modificació. Intervé el Sr. Serra per demanar alguns aclariments 
sobre alguna de les modificacions concretes i les possibilitats que hi hauria per 
reduir despeses. També el Sr. Benac demana explicacions sobre les 
indemnitzacions als regidors. El Sr. Alcalde respon per les circumstàncies i els 
fets que ho motiven. També, i arran d’una intervenció del Sr. Serra, es 
desenvolupa un petit debat sobre el funcionament del museu, les activitats que 
s’hi fan i les despeses que comporten, tant materials com de personal. 
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Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 8 vots a favor ( QA, 
PSC i No Ads), 1 en contra (CUP) i 2 Abstencions (ERC) 
 
 
2.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE 
 
 
Antecedent de fet. 
 
• Per Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatòria 

de les subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 
derivades de la redacció i actualització dels plans directors del servei 
d’abastament d’aigua, per la qual es concedeix a l’Ajuntament de Quart una 
subvenció de 7.800 euros, i que el termini màxim per presentar el certificat 
de l’aprovació és d’un any des de la data de notificació (5/10/2019), es 
considera necessari aprovar inicialment el projecte per part de la Junta de 
govern Local i ratificar-ho pel Ple atès que no hi haurà Ple ordinari fins el 
mes de novembre. 

• En data 23 de setembre de 2019 i registre d’entrada número 2019/3490, 
Prodaisa presenta davant aquest ajuntament el “Pla Director d’Abastament 
d’aigua potable de Quart” redactat i signat per Enric Picó Micaló i Òscar 
Soria Garcia. 

• En data de 2 d’octubre s’aprova inicialment per part de la Junta de Govern 
Local el Pla director. 

 
Fonaments de dret 
 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 
 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’òrgan competent per a resoldre és el Ple de la Corporació (art. 22.2.ñ de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local).  
 
En virtut d’això, el regidor signant proposa al Pla municipal l’adopció dels 
següents, 
  

ACORDS 
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Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 2 
d’octubre, d’aprovació inicial el ”Pla Director d’abastament d’aigua potable de 
Quart” redactat i signat per Enric Picó Micaló i Òscar Soria Garcia. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les vint hores i vint-i-dos minuts del vespre, de tot el que, com 
a Secretari de la Corporació, CERTIFICO. 
 
  
 
L’Alcalde-President,                       El Secretari-Interventor 
 
 
 
 
 
 
Carles Gutiérrez Medina                                          Carles Velasco Perarnau 


