AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-40/2019
16/2019
Ordinària
06 de novembre de 2019.

A Quart, a 06 de novembre de 2019, quan són les vint hores i tres 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 ORDINÀRIA 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
Sr. Miquel Cortés Cardenal
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo
Sr. Samuel Lado Franco
Sra. Vanesa Edith Larramendy
Sr. Narcís Mas Martí
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé
Sr. Jordi Batlle Egea
Sr. Arnau Benac González
Sra. Aïna Subiña Casals
Sr. Carles Serra Coll

QA
QA
QA
QA
QA
PSC
PSC
No Ads.
ERC
ERC
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.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes corresponents a les sessions 12-13-14 i 15/2019
Informació de l’Alcaldia.
Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter.
Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Quart pel cofinançament i les condicions d’execució i
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5.
6.
7.
8.
9.

lliurament de les instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló, escola
santa margarida i local social municipals, cofinançats pel fons europeu de
desenvolupament regional
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal 2 (IBI).
Moció AMI.
Moció sostenibilitat.
Moció Palamós.
Precs i preguntes.

1.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ES ACTES CORRESPONENTS A LES
SESSIONS 12,13,14 i 15/2019
Antecedents de fet.
1. En data 18 de setembre de 2019 es va celebrar Ple ordinari 12/2019.
2. En data 09 d’octure de 2019 es va celebrar Ple extraordinari 13/2019.
3. En data 17 d’octubre de 2019 es va celebrar Ple extraordinari i urgent
14/2019.
4. En data 23 d’octubre de 2019 es va celebrar Ple extraordinari 15/2019

Fonaments de dret
•

Article 91 i 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

L’Alcalde-President pregunta si hi ha algun membre del Ple que tingui cap
observació a formular a les actes que ha estat distribuïdes amb anterioritat,
acompanyant la convocatòria de la present sessió.
Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el Sr. Carles Serra i
manifesta, una vegada més, que les actes no sempre recullen les seves
intervencions. De tota manera, diu, “com que ara ja es pengen els audios a la
pàgina web municipal” es pot conèixer fàcilment tot el contingut íntegre de la
sessió. Cap altre membre de la Corporació formula cap observació al contingut
de les actes, per això, l’Alcalde -President proposa al Ple l’adopció del
següent:
ACORD
Primer.- APROVAR les actes corresponents a les sessions:
1. De data 18 de setembre de 2019, Ple ordinari 12/2019.
2. De data 09 d’octubre de 2019, Ple extraordinari 13/2019.
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3. De data 17 d’octubre de 2019, Ple extraordinari i urgent 14/2019.
4. De data 23 d’octubre de 2019, Ple extraordinari 15/2019
El resultat de la votació és el següent :
Sessions 12 i 14/2019 , s’aproven per unanimitat
Sessions 13 i 15 10/2019, s’aproven per majoria absoluta, 10 vots a favor (QA,
PSC, ERC, i No Ads.) i 1 abstenció (CUP)
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dona compte, entre d’altres, del següent :
- Del començament dels treballs de substitució de la gespa artificial del camp
de futbol. L’empresa va retirar l’impugnació de l’adjudicació i podran estar
acabats abans no finalitzi l’any.
- De la reunió mantinguda amb els alcaldes de Llambilles, Cassà, Llagostera i
Santa Cristina per parlar del tema del transport públic i la possibilitat de que
arribi a l’hospital Santa Caterina. És una primera presa de contacte per poder
seguir amb les gestions que calgui
- De la reunió amb el Consell Escolar de l’Institut de Vilablareix. Els vam
confirmar les ajudes econòmiques que els donem anualment.
- De la visita del Sr. Pere Vila, Delegat Territorial de la Generalitat a Girona,
amb qui vam estar parlant de diferents temes que afecten el municipi i
especialment sobre el PUOSC convocat.
- Felicitar la Comissió de Festes i a tots els voluntaris que van fer possible la
Castanyada i la festa de Halloween.
- De la reunió mantinguda amb tres empreses diferents per parlar sobre la nova
pàgina web de l’ajuntament que volem tirar endavant. Aprofita l’ocasió per
felicitar a en Santi Puerto per tota la feina que ha fet per estructurar la nova
web.

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
DEL TER
Antecedent de fet.
1.
L’article 7 dels estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona en data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 12 d’abril de 2019 estableix la necessitat que
els membres dels Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a
aquells nous membres.
2.
L’assemblea de data 26 de setembre de 2019, l’Assemblea del Consorci
del Ter, va aprovar l’acceptació de l’Ajuntament de Campllong i Riudellots de la
Selva com a membres de dret del Consorci del Ter, modificant l’article 2 i
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l’annex dels Estatuts, així com també la modificació de l’article 27 de dits
estatuts, quedant redactats de la següent forma:
Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Campllong i
Riudellots de la Selva...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Campllong – Tram 1*; Riudellots de la
Selva – Tram 2*.
Modificació de l’article 27 dels Estatuts, en el sentit següent:
o
Supressió del final de l’article on s’estableix “...En el cas dels Consells
Comarcals, aquests no hi aporten cap quantitat i en formen part amb veu i
sense vot”, substituint el mateix pel següent redactat: “...En el cas dels Consells
Comarcals, aquests gaudiran de veu i vot i realitzaran una aportació que
l’Assemblea fixarà”.
o
S’afegiria un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties fixades en
l’annex dels estatuts referents a les aportacions dels ens consorciats
s’incrementaran anualment en funció de la variació a l’alça de l’IPC de
Catalunya que dictamini l’INE o organisme equivalent que el substitueixi”.
3.
En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de
modificació, sol•licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels
seus membres.
Fonaments de dret
I.
L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions públiques o
entitats integrants del sector públic institucional, entre sí o amb la participació
d’entitats privades pel desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles
dins de l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i següents del citat
text legal regulen el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de personal,
pressupostari i de comptabilitat i control econòmic financer, la creació, la
dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.
II.
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula,
entre altres, el règim i els estatus.
III.
Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament,
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que
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ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als
articles 313 i següents.
IV.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la
LRBRL, l’article 114 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
l’article 313.2 del ROAS.
V.
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de
majoria qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la
Corporació i tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a
més per la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els
articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL),
173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i
el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ
dictamen de la comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels
acords adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019 pels quals es
va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la
part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la
gestió per a la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el
seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la
comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals de la Generalitat
de Catalunya.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents
i el contingut de la mateixa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE QUART PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
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D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE
BIOMASSA AL PAVELLÓ, ESCOLA SANTA MARGARIDA I LOCAL SOCIAL
MUNICIPALS,
COFINANÇATS
PEL
FONS
EUROPEU
DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL
Antecedents de fet:
Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions
Públiques i Habitatge .
Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va
aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució
dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a
presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.
Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei
de Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016,
l’Ajuntament de Quart va presentar el projecte “Projecte executiu d’instal·lació
d’una caldera de biomassa al pavelló, escola i local social del municipi de
Quart”
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els
següents termes:
Exp.

Entitat

NIF

Punt
uaci
ó
obti
ngu
da

Pressupos
t (€) (IVA
inclòs)

SP/61
2016/911

QUART

P1715100B

6,87

237.587,76

Despesa
elegible (€)
(sense IVA i
aplicant, si
escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la
mitjana)
196.353,52

Aportació
de la
Diputació
(25 %
despesa
elegible)

49.088,38

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.
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Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
98.176,76 €.
Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).
Vist que el model d’execució del projecte és innovador des del punt de vista de
l’organització ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes
s’estructuren en les següents prestacions:
PRESTACIO
NS
CONTRACT
E

Prestacions energètiques
a càrrec de l’ajuntament

Valor
pressupost
at
Unitats
base
imposable
0,03184
€/kWh

Preus
annuals
IVA exclòs
€/any

Preus
annuals
IVA inclòs
€/any

7.206,95

8.720,41

P1 a

Subministrament d’energia

P1 b

Gestió energètica

4.120,00

€/any

4.120,00

4.985,20

P2

Manteniment preventiu

1.900,00

€/any

1.900,00

2.299,00

P3

Manteniment correctiu i
garantia total

1.200,00

€/any

1200,00

1.452,00

14.426,95

17.456,61

TOTAL PRESTACIONS ANUALS

PRESTACIO
NS
CONTRACT
E

Prestació a càrrec de la
Diputació de Girona

Valor pressupostat
base imposable €
(IVA exclòs)

Cost € (IVA inclòs)

P4

Obres
d’adequació
i
d’instal·lació d’una caldera
de biomassa i xarxa de calor
al pavelló, escola i local
social

196.353,52

237.587,76

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració que té per objecte:
a) Que l’Ajuntament signant autoritzi a realitzar la contractació i adjudicació
de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de Girona.
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b) Regular les condicions d’execució i lliurament de “Projecte executiu
d’instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló, escola i local social
del municipi de Quart” (prestació núm. 4) de Quart, abans de l’inici del
procediment de contractació conjunta esporàdica.
c) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa
adjudicatària les prestacions 1, 2 i 3.
d) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de
Girona el cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de
la prestació núm. 4.
e) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm.
4 per l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost
d’execució per contracte (PEC) més el 21 % d’IVA del total del projecte,
als efectes del que disposen els articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la
Llei de Contractes de les AAPP.
Segon.- Autoritzar la despesa plurianual de les prestacions P1, P2 i P3 i
autoritzar i disposar la depesa de la prestació P4, segons els detall següent:
Prestació
P1 a
P1 b
P2
P3

P4

Descripció
Subministrament d’energia
Gestió energètica
Manteniment preventiu
Manteniment correctiu i
garantia total
Projecte executiu
d’instal·lació d’una caldera
de biomassa al pavelló,
escola i local social del
municipi de Quart (25% del
cost + la totalitat de l’IVA)

2020
8.720,41
4.985,20
2.299,00

2021
8.720,41
4.985,20
2.299,00

2022
8.720,41
4.985,20
2.299,00

1.452,00

1.452,00

1.452,00

90.322,62

0

0

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i
gravàmens i amb tots els permisos requerits, els terrenys i/o els edificis
necessaris per l’execució de l’obra detallada com a prestació núm. 4.
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del
conveni de col·laboració, així com de la resta de documentació complementària
pel desplegament d’aquest conveni, i en especial per incorporar d’aquelles
modificacions de caràcter no substancial que siguin requerides per l’’execució
del conveni.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Cortés exposa àmpliament els
antecedents i el contingut de la mateixa. Intervé també el Sr. Serra per
manifestar i agrair les facilitats per examinar l’expedient, i avança que hi votarà
a favor. Seguidament formula un seguit de qüestions de caràcter més tècnic,
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que són contestades pel Sr. Cortés. S’estableix també entre ells un diàleg
constructiu sobre el particular. En el mateix sentit del vot a favor es manifesta la
Sra. Subiña, pel que fa al seu grup.
Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Antecedents.
1. El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015,
aprovà l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’impost sobre béns
immobles. L’ordenança fiscal entrà en vigor el dia 1 de gener de 2016, en
virtut de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
250, de 30 de desembre de 2015.
2. En data 15 de juliol de 2019 es comunica a la Direcció General del Cadastre
l’aplicació dels coeficients d’actualització del valors cadastrals que estableixi
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2020.
3. Mitjançant provisió de l’alcaldia, de data 17 d’octubre de 2019, s’incoa
l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’
impost sobre béns immobles.
4. Informe del serveis jurídics i econòmics de data 22 d’octubre de 2019 que
consta en l’expedient administratiu.
Fonaments jurídics
•
•
•
•
•
•
•

Constitució Espanyola de 1978.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril per la que s’aprova la Llei de Bases del règim local.
Reial 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.
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciosoAdministrativa.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

La modificació que es proposa és incrementar el valor cadastral per aplicar
bonificació de caràcter potestatiu als contribuents de famílies nombroses, tot
establint-ho a 120.000,00 euros.
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Vist l’article 16 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, que autoritza
als Ajuntaments a modificar les ordenances fiscals així com els elements
determinats de les quotes tributàries dels impostos, taxes i contribucions
especials.
Vist l’article 47 del mateix Reial Decret que autoritza al Ple, sens perjudici de
les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, per l’establiment i
modificació dels preus públics.
Aprovada provisionalment la modificació i finalitzat el període d’exposició
pública, les Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin
procedents, resoldre les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la
redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a les
quals es refereix l’acord provisional. En el cas que no s’hagin presentat
al·legacions/reclamacions s’entén adoptat definitivament l’acord fins a llavors
provisional, sense necessitat d’acord plenari.
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament
a aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves
modificacions han de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense
que entrin en vigor fins que s’hagi dut a terme l’ esmentada publicació.
Vist l’article 17 i ss. 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 i demés
normativa concordant.
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació provisional i definitiva de les
ordenances fiscals és el Ple de l’Ajuntament (art. 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local així com la determinació dels
recursos propis de caràcter tributari, de conformitat amb allò que disposa el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Vist els esmentats antecedents, es proposa al Ple, l’adopció dels següents,

ACORDS
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança fiscal
número 2 reguladora de l’ impost sobre béns immobles.
“Diu:
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“Article 6.1.d)
Que el valor cadastral de la finca urbana no sigui superior a 90.000,00 euros i la
realitat física coincideixi amb la realitat cadastral”.

Ha de dir:
“Article 6.1.d)
Que el valor cadastral de la finca urbana no sigui superior a 120.000,00 euros i la
realitat física coincideixi amb la realitat cadastral”.

Segon.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord
als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n
presentin, aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions
introduïdes a l’ordenança fiscal, la qual entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al BOP i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Mas i exposa els antecedents i
el contingut de la mateixa.
El Sr. Serra manifesta que s’hauria de tenir en consideració també la renda
familiar a l’hora de recaptar els impostos municipals
6.- MOCIÓ AMI
MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs
d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han
estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi
Vila han estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i
inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir.
Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no
es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i
exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.
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Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració
dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i
exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la
sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim
moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat
espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del
poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim
a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui
tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús
del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per
debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a
l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República
Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats
entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la
voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant
diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte.
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania,
per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig
d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions
Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en
llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi
Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua
desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions
Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a
l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de
Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta
actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens
recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les
llibertats de la major part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva,
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democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació
d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació
de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del
nostre país i de totes les persones que hi vivim.
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els
següents
ACORDS
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant
que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de
Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i
exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a
reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del
referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant
els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions
Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per
l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte
polític existent, per via democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment
independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del
moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i
alguns mitjans de comunicació volen construir.
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les
persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així
com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la
sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de
Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a
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participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Quart a totes les mobilitzacions de
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com
internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides
i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en
l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la
Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per
garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania, la defensa del diàleg i dels
principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de
poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis
agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de
Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament
Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per
la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania
del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.
Sotmesa la moció a votació es produeix el següent resultat :
Vots a favor : 3 (ERC i CUP)
Vots en Contra : 3 ( Vanesa Larramendy, Narcís Mas, Sílvia Ballesteros)
Abstencions : 5 (Carles Gutiérrez, Miquel Cortés, Samuel Lado, Gemma
Borgoñoz i Jordi Batlle)
Al produir-se un empat, en una segona votació, l’Alcalde vota a favor i la moció
queda aprovada
7.- MOCIÓ DE LA SOSTENIBILITAT
Moció que havia quedat sobre la taula en el ple anterior i que ara torna a
presentar la CUP amb les modificacions pertinents. El Sr. Serra explica el seu
contingut, que és el següent :
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MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO I DE
MESURES PER FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI

Exposició de motius
Any rere any, la generació de residus s’incrementa com a conseqüència del
model lineal del consum, de la natura a l’abocador, que impera en el
capitalisme i que entra en contradicció amb els models circulars dels processos
naturals. Un model que esta sembrant la terra i els oceans de deixalles i
plàstics que tenen un impacte directe sobre els ecosistemes i els essers vius.
Al Principat de Catalunya, l’any 2017, el nivell de recollida selectiva era de
nomes de 33%, i el 15% dels residus recollits era de matèria orgànica, una xifra
significativament baixa si considerem que el 80% dels residus son fàcilment
reciclables i el que 45% del residus generats a les cases son fracció orgànica.
Com que no s’estan assolint els nivells desitjables en l’aplicació del model de
recollida selectiva, els abocadors s’estan col·lapsant alhora que els lobbies
incineradors aprofiten aquesta situació per presentar la valorització energètica
de residus com a alternativa necessària malgrat els costos ambientals de
contaminació que això provoca. Cada tona de residus que es porta a l’abocador
genera 1,24 tones de CO2 que agreugen el la crisi climàtica que ens afecta.
En els darrers anys i fins l’actualitat, les polítiques públiques sobre els residus
municipals s’han centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i
en potenciar la recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions,
però posant un excessiu èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i
incineradores, o el pretractament de la resta). A Catalunya, a les darreres
dècades, els residus municipals han augmentat en quantitat, diversitat i
complexitat, a causa de la cultura capitalista dels productes d’un sol ús, al
sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de
materials que es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de residus de
difícil recuperació i reutilització.
Així, un dels reptes que se’ns plantegen com a societat i com a espècie, és fer
front a l’emergència climàtica i ecològica en què ens trobem, i amb això calen
compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals,
amb polítiques ambientals per actuar davant aquesta crisi.
La problemàtica dels residus, la seva gestió i tractament, i els elevats costos
ambientals, socials i econòmics que suposen, ens obliguen a pensar que
possiblement cal fer un pas endavant i replantejar-nos l’actual model imperant,
que ens porta a llençar els residus en una bossa, dipositar-la dins la gran boca
d’un contenidor que tot s’ho empassa i oblidar-nos completament de les nostres
deixalles, que per art de màgia han desaparegut del nostre davant, sense
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importar-nos on i com acabaran. La sostenibilitat i la cura del medi ambient són
un compromís ineludible que requereix necessàriament superar el model
actual.
La generació de residus no depèn només del nostre tractament de les deixalles
sinó també de la nostra forma de consumir. Si, en comptes de productes d’un
sol ús, es compren productes sense embolcalls plàstics innecessaris i s’utilitzen
recipients reutilitzables per posar-los s’estarà contribuint d’una manera molt
més ferma a no generar residus.
Situació del reciclatge i la generació de residus a Quart
A Quart, pel que fa a la gestió dels residus, encara estem al 38% de recollida
selectiva (Idescat, 2017). Per tant, vol dir que hi ha una xifra del 62% que
encara va a l’abocador o a la incineradora. Aquestes xifres són més negatives
que les del 2016, on vam tenir un pic de “bones pràctiques” d’una recollida
selectiva del 41,44%. Tot i així, si mirem en el gràfic els últims 10 o 12 anys,
tots ells són valors inferiors al 41% de residus reciclats, una dada molt negativa
que no compleix la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE que estableix els
objectius de reciclatge i de reutilització per a l’any 2020 situant en un 50% tots
els residus domèstics i assimilables de paper, plàstic, metalls i vidre.

El model de recollida Porta a Porta (PAP)
El model “porta a porta”: una alternativa ecològicament necessària i
econòmicament viable.
L’alternativa al sistema tradicional de contenidors (la que actualment s’aplica a
Calafell) és el de recollida selectiva Porta a Porta (PaP). El sistema PaP es
fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus en separen les diverses
fraccions, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors, són recollides
directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord
amb un calendari preestablert.
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Un dels objectius de la implantació del sistema PaP és generalitzar la separació
en origen i la recollida selectiva, a fi de recollir més quantitat de residus
valoritzables (reciclables, compostables i reutilitzables) i de bona qualitat.
Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa
sistemes porta a porta són en superiors, tant en quantitat recollida com en
qualitat de la separació (en general se situen entre el 60% i el 80% de recollida
selectiva). A més, els models de recollida PaP permeten identificar el
generador i per tant possibiliten la implantació de sistemes de fiscalització més
justos com són els de pagament per generació (per exemple, pagament per
bossa).
El PaP no només resulta beneficiós per a augmentar el reciclatge municipal
sinó que és un incentiu important per a l’increment de l’ocupació local en
tractar-se d’un sistema menys intensiu en maquinària i taxes per al tractament
de residus en favor de ser-ho més en mà d’obra.
Els principals avantatges d’aquest model són:
o Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.
o Retirada de contenidors de la via pública (es guanya espai i es
redueixen costos econòmics per aquest concepte, atès que no és
necessari el manteniment ni neteja de contenidors).
o El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida
selectiva és major.
o Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal,
voluminosos...) tendeixen a funcionar millor.
o Desapareix l’anonimat en el lliurament dels residus i possibilita l’aplicació
de taxes d’escombraries de pagament per generació.
o El cost del reciclatge tendeix a ser menor. Fet especialment important
tenint en compte que la tendència general arreu d’Europa és l’augment
dels cànons de reciclatge.
o Els ingressos per sistemes integrats de gestió, venda de materials i
retorn del cànon solen ser majors.
o Es redueix el percentatge de residus no municipals dels quals s’acaba
fent responsable el municipi.
Els inconvenients del model no són tècnics ni econòmics, sinó que tenen a
veure bàsicament amb la modificació dels hàbits de les llars, atès que el
sistema implica la subjecció a un horari de lliurament més estricte o guardar
cada fracció de residus a casa fins el dia que toca la recollida. És per aquest
motiu que totes les regions on el sistema PaP ha estat implantat han comptat
amb campanyes prèvies de sensibilització destinades als veïns i veïnes del
poble o ciutat en qüestió.
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En aquest sentit, valorem positivament que l’equip de govern, aproﬁtant la
ﬁnalització del contracte actual de recollida, s’hagi posicionat per canviar el
model actual de recollida al model Porta a Porta.
Davant d’aquestes dades tant nefastes, i en el moment actual de crisi ecològica
i climàtica, la implantació de mesures de no generació i tractament adequat de
residus, tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una major
eficiència en l’ús de materials i energia i una reducció de les emissions que
l’estant provocant, i anar cap a una sostenibilitat ambiental des dels municipis.
Vist l’anterior, i atès que l’Ajuntament de Quart està d’acord amb que cal una
actuació des de ja i amb determinació, es proposa al PLE l’adopció dels
següents acords:
Acords
1. Crear i aprovar un Pla Local Residu Zero, amb participació dels diferents
agents socials, polítics i econòmics del poble, que concreti com
s’aplicarà la Estratègia Residu Zero dins del proper mandat i que
garanteixi la transparència i participació pública al llarg de l’aplicació del
Pla.
2. Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi,
perquè la societat el conegui, el comprengui, i participi dels seus
objectius.
3. Comprometre’s a desenvolupar accions locals de foment del reciclatge i
reducció de la generació de residus.
a) Aprofitar la implementació del model de recollida Porta A Porta (PaP) per
dur a terme una campanya informativa sobre la gestió de residus, en què
s’informi als veïns de la situació actual (resultats, cost del servei, etc.) i
dels mitjans que l’Ajuntament posa a la seva disposició per tal de facilitar
el reciclatge dels residus (la informació ja està a l’abast dels ciutadans
malgrat que no està centralitzada).
b) Promoure alternatives de reducció de residus tant dins dels equipaments
municipals com als comerços i mercat setmanal, donant suport i
promovent la venda a granel, la reutilització de les ampolles i envasos,
l’ús de carmanyoles i fomentant la utilització del carro de la compra i/o
bosses de roba o matèries naturals per estalviar bosses i envasos de
plàstic.
c) Crear un projecte educatiu lligat a les escoles del municipi per fomentar
la conscienciació ambiental sobre l’entorn natural del poble, la reducció,
reutilització i reciclatge dels residus, així com també potenciar el consum
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de productes de proximitat i ecològics en els menjadors escolars dels
tres centres.
d) Donar una formació en tractament de residus a les entitats del municipi i
posar al seu abast els mitjans per dur-lo a terme quan realitzin activitats
que en generin.
e) Vetllar perquè en els menjadors dels centres educatius, casals i campus
esportius, en les activitats lúdiques i festives, i en l’ús privat de
barbacoes públiques es faci un tractament adequat dels residus.

Intervenen també el Sr. Mas i el Sr. Cortés exposant diferents aspectes sobre
la qüestió, en relació, sobretot, al sistema de recollida de deixalles porta a porta
que s’implementarà properament.
Finalment, sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat
8.- MOCIÓ PALAMÓS
Moció de suport als càrrecs electes de l’Ajuntament de Palamós
víctimes d’amenaces feixistes.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La nit del 13 al 14 de setembre passat el municipi de Palamós va ser víctima
d’actes vandàlics entre els quals s’han de destacar pintades en diferents espais
públics en les quals s’amenaçava de mort l’alcalde de la població, Lluís Puig, i
la regidora del consistori, Roser Huete.
No es tracta d’un fet aïllat atès que un any abans, concretament la nit del 29 al
30 de setembre de 2018, també es van produir pintades amenaçadores contra
l’alcalde Lluís Puig i el president de la Generalitat Quim Torra.
Qualsevol persona que ocupi un càrrec electe, independentment de la seva
filiació política o de la ideologia que professi, ha de poder exercir-lo en plena
llibertat, sense cap mena de coacció o amenaça.
Malauradament hi ha individus que no ho entenen així i, en comptes d’entrar a
debatre idees i arguments, es dediquen a intimidar i amenaçar aquells de qui
discrepen. Es tracta d’unes actituds violentes, antidemocràtiques i contràries a
la convivència que cal eliminar abans no agafin una dimensió molt més
perillosa com està passant a altres indrets d’Europa i del món.
Per tot això l’Ajuntament de Quart, pren els acords següents:
•

Mostar el seu suport i solidaritat envers l’alcalde i la regidora de
Palamós, Lluís Puig i Roser Huete.
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•
•
•

•

Condemnar públicament les amenaces rebudes per aquests dos
càrrecs electes.
Instar el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a
investigar l’autoria de les amenaces i a actuar en conseqüència.
Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar per
eliminar qualsevol forma d’actitud feixista a les nostres
poblacions.
Fer arribar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós, la Federació
de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat
9.- PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc pren la paraula el Sr. Benac i pregunta quines accions s’han
adoptat per millorar la difusió dels plens. El Sr. Lado i i el Sr. Batlle expliquen
les mesures que s’estan prenen, tant pel que fa a l’enregistrament dels plens
com a la informació de la pàgina web. El Sr. Benac també pregunta per què no
es va acomplir el primer punt de la moció referent a l’emergència climàtica.
També, referent a aquesta moció, tampoc s’ha fet cap acció per aplicar altres
punts. El Sr. Cortés explica les mesures s’han adoptat en aquest sentit, i les
que encara no s’han fet.
Intervé seguidament la Sr. Subiña per interessar-se sobre la nova pàgina web.
El Sr. Alcalde diu que no li pot concretar més perquè tot just ha pogut veure els
pressupostos, que ja li passarà, si de cas.
Pren la paraula el Sr. Serra. En primer lloc agraeix al Sr. Alcalde que hagi
permès aprovar la moció en resposta a la sentència del Tribunal Suprem.
També lamenta que algun regidor no hi hagi votat a favor, demostrant
incoherència amb alguna de les seves postures anteriors. Pel que fa a les
convocatòries de plens extraordinaris, considera que no sempre es fa en hores
que facilitin la participació. El Sr. Alcalde ho atribueix a la naturalesa del
contingut del plens, però que en qualsevol cas, es poden canviar d’hora en
properes convocatòries. També pregunta a l’Alcalde si va ser convocat pel
President de la Generalitat per l’acte al Palau de la Generalitat del dia 26
d’octubre. El Sr. Alcalde respon que no el van convidar. Continua el Sr. Serra
demanant si es fa un seguiment de la moció aprovada el seu dia referent a
l’acollida de persones refugiades i contra el racisme. La Sra. Ballesteros diu
que està preparant una exposició sobre aquesta temàtica, en col.laboració amb
el Consell Comarcal.
El Sr. Serra s’interessa tot seguit pel tema del mercat de Quart, i pregunta per
quin motiu es va traslladar la situació del mercat. El Sr. Alcalde diu que per
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dues raons, per les obres al solar del darrere que s’han d’iniciar properament i
pel descontentament dels veïns per les molèsties que els ocasionava. El Sr.
Serra diu que els marxants han perdut beneficis degut a aquest trasllat i que en
una reunió que es va fer amb ells es va acordar fer algunes modificacions en la
localització, i al cap de dos dies es va anul.lar aquest acord. Pregunta per què.
El Sr. Alcalde respon que tenien preparada una enquesta sobre aquesta
qüestió entre tots els usuaris del mercat per conèixer la seva opinió, i quan es
volia passar, va rebre personalment un allau de crítiques pel facebook, faltant-li
al respecte i fent acusacions infundades. Per això ell, davant aquesta actitud
intolerable i en una decisió estrictament personal, va decidir no tirar endavant
cap canvi. Tot seguit s’estableix un diàleg i un intercanvi d’opinions entre
diferents regidors sobre aquesta qüestió, amb arguments contraposats i
diversitat de criteri. El Sr. Batlle informa també detalladament de tot el procés
seguit, de totes les converses mantingudes i de les accions preses i també de
l’actitud i de les crítiques dels marxants, algunes una mica crispades. La seva
opinió, després de tot això, es que ara toca deixar-ho reposar i tornar-ho a
tractar, si cal, més endavant.
Finalment, el Sr. Batlle pren la paraula i diu que, “per alusions”, vol justificar la
seva abstenció en la votació de la moció de resposta a la sentència del tribunal
suprem. Diu que el seu vot ha estat de protesta contra els partits
independentista per no saber posar-se d’acord a l’hora de governar. Ell es
considera independentista, i no veu hi incoherència en manifestar aquesta
disconformitat per l’actuació dels partits.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint-i-una hora i 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
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