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AJUNTAMENT DE QUART 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. Exp. :            SE-46/2019 
Núm. Sessió : 17/2019 
Caràcter:            Extraordinària 
Data:             27 de novembre de 2019. 

 
 
A Quart, a 27 de novembre de 2019, quan són les vint hores i dos minuts, 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.   
Sr. Arnau Benac González                 ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Han justificat la seva absència:  
Sra. Aïna Subiña Casals                    ERC 
 
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 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Quart, exercici 
2020. 
2.- Aprovació provisional del Pla Especial d’assignació d’usos per a l’ampliació 
d’un no ús en una finca d’equipament. 
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3.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament dels municipis de Quart i Llambilles (delimitació SUD sector 
“Coopecarn Girona”. 
4.- Aprovació dels plecs de clàusules i inici de la licitació de la neteja dels 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Quart. 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT EXERCICI 2020. 
 
Antecedents de fet. 
 

1. L’alcalde, en compliment de les disposicions legals corresponents i amb les 
assistències dels regidors, ha format el Pressupost General per l’any 2020 
integrat pel del propi ajuntament sense cap organisme autònom ni societat 
mercantil. 

2. L’ajuntament de Quart, per tal de donar continuïtat i garantia en la prestació 
dels serveis que efectua adequadament, ha de dotar-se d’un Pressupost 
General que permeti definir els recursos financers disponibles i la distribució 
de la despesa atenent a la funció i naturalesa econòmica de la mateixa, 
amb l’objectiu de poder fer front a les obligacions que assumeixi la 
Corporació. Igualment, és convenient dotar a la plantilla del personal del 
pressupost necessari per al funcionament dels serveis públics municipals. 

3. En data 18 de novembre de 2019, la secretaria-intervenció i els serveis 
econòmics de la Corporació han emès els informes, que consten en 
l’expedient administratiu, següents: informe del Pressupost General, informe 
econòmic financer i informe de l’acompliment de l’estabilitat pressupostària.  

 
Fonaments de dret. 
 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant Llei d’hisendes 
locals. 

• RD 500/90, Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant 
Reglament de pressupostos. 

• Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya. 

• Reial Decret legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions vigents en matèria de règim local. 

• Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’administració local. 
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• Ordre EHA/3565/2008 del ministeri d’economia i hisenda de 3 de desembre 
de 2008, en la que s’estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals. 

• Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012.  

 
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir durant 
l’exercici 2020, confeccionat d’acord amb el que preveu el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i vista la documentació complementària 
adjunta, que compren:  
 
- Memòria de l’Alcaldia.  
- Avançament de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019. 
- Relació del personal municipal al servei de l’Ajuntament prevista per 2020. 
- Pla Estratègic de Subvencions 2020-2021. 
- Estat del deute a 31 desembre 2019. 
- Informe de secretaria-intervenció de l’Ajuntament: procediment d’aprovació 
del pressupost,   informe, econòmic-financer i informe sobre el compliment dels 
requisits de la Llei 2/2012 que comprèn l’estabilitat pressupostària i deute viu. 
- Estat d’Ingressos i Estat de Despeses.  
- Bases d’execució del pressupost. 
 
L’òrgan competent per aprovar el pressupost general de la Corporació és el Ple 
de l’ajuntament, d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/85 de Bases de règim local,  
l’article 52.2 f) 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’article 168.4 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’article 18.4 del Reial Decret 500/1990, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Per això, l’Alcalde proposa al Ple Local l’adopció del següents, 
 

 
ACORDS 
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Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació per a 
l' exercici 2020, per un import total de 3.103.503,60 euros, el qual esta integrat 
pel pressupost de la Corporació, així com els seus annexos, integrats per les 
Bases d'Execució del Pressupost, la Plantilla de personal de l'Entitat Local, la 
Relació de Llocs de Treball, Pla Estratègic de Subvencions 2020-2021 i el 
quadre de finançament de les inversions. El resum per capítols del Pressupost 
general és el següent: 
 
 

CAPÍTOLS DESPESES INGRESSOS 

1 1.314.315,94 1.411.300,00 

2 1.474.930,00 122.000,00 

3 2.000,00 613.832,00 

4 156.882,00 925.631,60 

5 0,00 30.740,00 

6 118.000,00 0,00 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

9 37.375,66 0,00 

 3.103.503,60 3.103.503,60 

 
Segon.- APROVAR les bases d’execució del pressupost, que figuren com a part 
integrant del pressupost. 
 
Tercer.- APROVAR la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament per a l’any 
2020, d’acord amb l’annex de personal que figura a l’expedient. 
 
Quart.-  SOTMETRE l'expedient d’aprovació del pressupost a informació pública 
pel termini de quinze dies hàbils a comptar de la publicació del present acord al 
Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar les reclamacions que creguin convenients que seran resoltes pel Ple. 
 
Cinquè.- MANIFESTAR que, en cas que no es presentin reclamacions durant el 
termini d’informació pública, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost 
sense necessitat de nou acord plenari, d'acord amb el que estableix l' article 169 
del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Sisè.- REMETRE una còpia del Pressupost General, un cop aprovat 
definitivament, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde esposa els antecedents, 
el contingut, els objectius i els condicionants que han guiat la confecció 
d’aquest pressupost, i el posa a consideració dels regidors. Primerament pren 
la paraula el Sr. Benac, i sol.licita aclariments referent a la partida de 
subvencions a entitats municipals. El Sr. Alcalde explica que en el proper ple 
ordinari està prevista l’aprovació d’una ordenança per regular aquest tipus 
d’ajudes per procurar ser més justos i equitatius. Després pren la paraula el Sr. 
Serra. Considera que aquests pressupostos no estan prou treballats i detalla 
alguns conceptes que considera millorables. El Sr. Alcalde defensa els crèdits 
adjudicats a determinades partides i exposa els arguments que els avalen. El 
Sr. Serra continua defensant la seva postura, i continua demanant aclariments 
sobre altres assignacions pressupostaries. El Sr. Alcalde dona les explicacions 
oportunes. El Sr. Serra diu que hi troba a faltar la partida referent al transport 
escolar de batxillerat. El Sr. Alcalde diu que ells també se n’han adonat i 
considera que ha de ser un error d’administració perquè sí que estava previst 
d’incloure-li. En qualsevol cas, es compromet a aprovar la modificació que 
calgui per poder disposar d’aquesta partida. Continua el Sr. Serra preguntant 
per determinades obres d’inversió i manteniment en equipaments esportius i 
per les despeses en concerts, que l’alcalde aclareix que es refereix als grups 
de musica per a la festa major. També aclareix que la partida de Fira de 
Terrissa  es tracta d’una col.laboració i un viatge de terrissers de Quart a 
Finlàndia per a la instal.lació d’un forn de terrissa.  El Sr. Serra pregunta també 
per les partides destinades a gent gran, mobiliari, manteniment d’ascensors, 
poble Saharaui, que considera molt lluny del que seria aconsellable destinar a 
solidaritat i cooperació. El Sr. Serra s’ofereix a col.laborar per millorar aquestes 
aportacions a través del Fons Català de Cooperació, i la Sra. Ballesteros diu 
que ho agraeix i en pren nota. El Sr. Serra també demana per la previsió 
d’ingressos per ocupació de la via pública. El Sr. Alcalde diu que pel que fa els 
ingressos de les parades de les fires, s’ingressen directament a la ONG 
Oncolliga. Finalment, el Sr. Serra demana si la partida d’Estudis i treballs 
tècnics inclou l’auditoria que el Sr. Batlle va dir que faria si governava. El Sr. 
Alcalde respon negativament. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Benac per sol.licitar altres aclariments i 
concrecions de determinades depeses. Així mateix pel que fa a les partides de 
promoció econòmica. El Sr. Batlle detalla el contingut d’aquests crèdits. El Sr. 
Benac acaba preguntant per l’augment de la partida referent a la revista 
municipal El Celrè. El Sr. Alcalde diu que es vol professionalitzar més el seu 
disseny, edició i realització. 
 
Finalment, sotmesa la proposta a votació s’aprova per 9 vots a favor (QA, PSC, 
No Ads i ERC) i 1 en contra (CUP)  
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2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’ASSIGNACIÓ 
D’USOS PER A L’AMPLIACIÓ D’UN NOU ÚS EN UNA FINCA 
D’EQUIPAMENT AL CARRER RODELL, 15-19, DEL P.I PLA DE L’ILLA 
 
 
Antecedents de fet 
 
- El seu objectiu es definir l’ús d’instal·lacions pel dipòsit i tractament de residus 
dins l’àmbit d’actuació descrit. 
- L’àmbit objecte del Pla Especial es troba situat al Carrer Rodell 15-19 del 
Polígon Industrial “Pla de l’illa” de Palol d’Onyar dins el TM de Quart. Segons 
oficina virtual del cadastre l’àmbit disposa de 2.846m2. 
- L’àmbit del Pla especial es redueix als terrenys emplaçats dins les parcel·les 
del Carrer Rodell 15-19. Aquesta dins el polígon està emplaçada a la part 
posterior del polígon i limita a sud amb una riera canalitzada, a oest amb el riu, 
a est amb el carrer i a nord amb parcel·la industrial. 
- Aprovació inicial del Pla Especial per part de la Junta de Govern Local, en 
sessió de 18 de setembre de 2019. 
- L’esmentat acord fou objecte d’informació pública en els mitjans següents: 

- En el Diari de Girona el dia 25 de setembre de 2019. 
- En el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 189 de data 2 

d’octubre de 2019. 
- En el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Quart. 

- Que s’han sol·licitat informe als organismes afectats següents: 
- Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat 
- Agència de Residus de Catalunya. 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Serveis Territorials a Girona (Servei d’Arqueologia i Paleontologia) del 

Departament de Cultura. 
Dels organismes afectats no s’han rebut els informes sol·licitats. 

- Que durant el termini legalment establert no s’han produït al·legacions ni 
reclamacions al respecte. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Quart aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 15 de febrer de 
1989 (D.O.G.C 18.10.89) i text refós aprovat per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 27 de juliol de 2005 (D.O.G.C 15.09.2005). 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya. 
Decret 305/20016, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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- 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. 
 
Per això, es proposa al Ple Local l’adopció del següents, 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR provisionalment el Pla Especial d’assignació d’un nou ús 
en una finca d’equipament al carrer Rodell, 15-19, del PI Pla de l’Illa. 
 
Segon.- TRAMETRE els present acord conjuntament amb la modificació 
puntual i demés documentació integrant de l’expedient administratiu, 
degudament diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal 
que atorgui l’aprovació definitiva. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Cortés exposa els antecedents i 
contingut de la mateixa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DELS MUNICIPIS DE QUART I 
LLAMBILLES (DELIMITACIÓ SUD SECTOR “COOPECARN GIRONA”). 
 
Antecedents de fet 
 
Havent vist la iniciativa presa pel GRUP CAÑIGUERAL, de proposta als 
ajuntaments de QUART i LLAMBILLES d’una modificació puntual dels seus 
respectius planejaments urbanístics locals. 
 
Havent vist la proposta tècnica redactada per PAU-CD SLP GEOSERVEI 
(PROJECTES D’ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-DÍEZ, SLP), 
representada pels arquitectes Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, el 
mes de maig de 2019, de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament dels municipis de Quart i de Llambilles – Delimitació del S.U.D. 
sector “Coopercarn Girona”, presentada pels promotors. 
 
Havent vist que l’art.41 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012 de 22 
de febrer) es modifica l’art. 101.3 del TRLU, i referint-se a les modificacions de 
les figures de planejament municipal, determina que: 
 
“L’iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació dels plants d’ordenació urbanística municipal que presenti. 
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Tanmateix l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a 
formular-les” 
 
Atès que, per tant, pertoca als ajuntaments de Llambilles i Quart assumir o no 
la iniciativa i, en cas afirmatiu, promoure-la mitjançant el corresponent 
expedient administratiu. 
 
Avaluada la necessitat, oportunitat i conveniència de la mateixa, degudament 
raonada en el document tècnic redactat. 
 
Atès que en l’acord de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya, adoptat en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2018 (expedient 
2017/062961/G) s’acordà: 
 
“Reconèixer l’elevat interès territorial de l’actuació, als efectes del previst a 
l’article 1.14 de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de 
Comarques Gironines, de l’Avanç de la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament dels municipis de Quart i de Llambilles, referent a 
la modificació dels límits del sistema d’espais oberts i delimitació del Sector de 
sòl urbanitzable delimitat SUD “Coopecarn Girona” (...)”, amb les observacions 
que s’hi indicaven.” 
 
Vist, per tant, que la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya 
va reconèixer l’interès territorial i va valorar positivament la proposta de 
modificar els límits dels espais oberts en l'àmbit dels municipis de Quart i 
Llambilles i, alhora, de desenvolupar un nou sector de sòl urbanitzable 
industrial a l'entorn de l'existent planta de Coopecarn. 
 
Atès que, prèviament, i d'acord amb el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació 
ambiental de plans i programes, consta en l'expedient la Resolució d'informe 
ambiental estratègic de data 08/05/2017 (RESOLUCIÓ TES/1008/2017) emès 
per l'organisme ambiental dependent del Departament competent en matèria 
de medi ambient, publicat al DOGC núm. 7369 de 15.5.2017, per la qual es 
considera que la modificació de les NNSS proposta no té efectes significatius 
sobre el medi ambient. 
 
Atès que amb aquest tràmit es considera que els acords precedents impliquen 
haver complert amb el tràmit d'avaluació ambiental estratègica. 
 
Havent vist que l’article 77 del TRLUC, en regular la formulació de figures del 
planejament urbanístic plurimunicipal, preveu que la seva formulació es degui o 
bé al seu establiment en el planejament territorial o en els plans directors 
urbanístics o bé per acord unànime dels ajuntaments interessats. 
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Atès que l’art 85.2a TRLUC estableix que l'aprovació inicial i l'aprovació 
provisional de les figures de planejament urbanístic plurimunicipal corresponen 
al consell comarcal pertinent, que simultàniament ha de concedir audiència, en 
el termini d'un mes, a cadascun dels municipis afectats. 
 
Havent vist els informes emesos per la Secretaria i els Serveis Tècnics 
municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
- Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya -TRLUC-. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per això, es proposa al Ple Local l’adopció del següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Assumir la iniciativa formulada pel GRUP CAÑIGUERAL i promoure el 
projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
dels municipis de Quart i de Llambilles – Delimitació del S.U.D. sector 
“Coopercarn Girona”, redactada el mes de maig de 2019 per .PAU-CD SLP 
GEOSERVEI (PROJECTES D’ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA-
DÍEZ, SLP), representada pels arquitectes Xavier Canosa Magret i Núria Díez 
Martínez. 
 
Segon.- Promoure l’oportú expedient administratiu i, en conseqüència, i d’acord 
amb el què disposa l’article 85.2.a TRLUC i per tractar-se d’una modificació de 
normes subsidiàries de planejament que afecta dos municipis (àmbit 
plurimunicipal), fer tramesa del projecte de modificació esmentat al Consell 
Comarcal del Gironès a fi i efecte que porti a terme els tràmits corresponents. 
 
Tercer.- Notificar els acords anteriors a l’Ajuntament de Llambilles, per al seu 
coneixement. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde i el Sr. Cortés exposen 
els antecedents i el contingut de la mateixa. El Sr. Serra pregunta com afecta 
això el Carril bici. El Sr. Cortés diu que no queda afectat. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES I INICI DE LA LICITACIÓ 
DE LA NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT 
DE QUART. 
 
Antecedents de fet 
 
1. És necessari dur a terme la licitació del contracte de serveis neteja dels 

equipaments municipals 
2. Plec de clàusules administratives particulars i tècniques.  
3. Memòria justificativa de la licitació. 
4. Informe de secretaria i d’intervenció de data 21 de novembre de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 

• Llei 9/2017, de 8 d’octubre, de contractes del sector públic. 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 2007. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril pel que s’aprova la Llei de Bases del Règim 
local. 

• 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. 
 

 
Que el 10% dels ingressos ordinaris del pressupost general vigent de 
l’ajuntament de Quart de l’exercici 2019 pugen a 304.132,21 euros, per la qual 
cosa l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 
d’octubre, és el Ple de l’Ajuntament atès que el valor estimat del contracte  
supera aquest 10% i d’acord amb l’article 174 TRLRHL i 88 del RD 500/1990. 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació, i obrir la licitació per a la 
contractació del servei de neteja dels equipaments municipals de Quart. 
Segon.- AUTORITZAR la despesa de caràcter plurianual per les anualitats de 
vigència del contracte. S’haurà de consignar crèdit adequat i suficient en la 
partida por poder satisfer les obligacions derivades del contracte. 
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Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el 
de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis de neteja dels 
equipaments municipals de Quart, que consten a l’expedient. 
  
Quart.- OBRIR el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte, 
mitjançant procediment obert, publicant anunci de la licitació en el perfil del 
contractant i al DOUE 
 
Cinquè.- DELEGAR en l’alcalde el requeriment a l’empresa licitadora que hagi 
presentat l’oferta més avantatjosa a presentar la documentació requerida en el 
plec. 
 
Sisè.- DELEGAR en la Junta de Govern l’adjudicació del contracte i la gestió 
del mateix. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa. El Sr. Serra posa de manifesta que s’han valorat 
molt més els criteris econòmics que els socials i mediambientals o altres 
relacionats amb la inserció de persones desfavorides. Ho considera un error 
polític. El Sr. Alcalde respon que sí que es preveu que l’empresa adjudicatària 
ho ha de tenir en compte, amb la contractació del personal. El Sr. Serra tampoc 
considera encertat “la tarifa plana” que no preveu la puja de l’IPC. El Sr. Alcalde 
diu que serà l’empresari qui faci la previsió del cost-benefici. Finalment el Sr. 
Serra també diu que caldria poder presentar no tan sols el DNI sinó també el 
NIE, per ampliar les possibilitats d’ofertes. Per tot això el seu grup votarà en 
contra.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 8 vots a favor (QA, PSC i No Ads), 
1 Abstenció (ERC) i 1 en contra (CUP) 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les vint hores i trenta cinc 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 


