AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-03/2021
01/2021
Ordinària
18 de gener de 2021.

A Quart, a 18 de gener de 2021, 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 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 Vidal 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
Sr. Josep Roura Méndez
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 7 i 8/2020
Informació de l’Alcaldia.
Aprovació del compte general de l’exercici 2019.
Nomenament del jutge de pau titular.
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5.
6.
7.
8.
9.

Festes locals any 2022.
Moció de suport als menors víctimes d’abusos sexuals.
Moció esport servei essencial
Moció vandalisme
Precs i preguntes.

1.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ES ACTES CORRESPONENTS A LES
SESSIONS 07 I 08/2020
Carles Gutiérrez Medina, Alcalde- President, per la present proposa al Ple de
l’ajuntament, l’adopció de l’acord següent:
Antecedents de fet.
1. En data 02 de novembre de 2020 es va celebrar Ple ordinari 07/2020.
2. En data 30 de novembre de 2020 es va celebrar Ple extraordinari
08/2020
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 l’acta que ha estat distribuïda amb anterioritat,
acompanyant la convocatòria de la present sessió.
Cap membre de la Corporació formula cap observació al contingut de l’acta
actes, per això, l’Alcalde -President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- APROVAR les actes corresponent a les sessions:
1. De data 02 de novembre de 2020, Ple ordinari 07/2020.
2. De data 30 de novembre de 2020, Ple extraordinari 08/2020.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
2.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dona compte, entre d’altres, del següent :
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- Agrair públicament a tots els voluntaris i a totes les persones que van fer posible la
celebración de les activitats de les festes nadalenques. La situació no era senzilla i
entre tots es van poder tirar endavant Felicitar també a la regidora reposable Sra.
Vanesa Larramendy per tot el treballs d’impulsió i coordinació.
- A finals de febrer sortirà l’exemplar corresponent de la revista Celrè
- El dimecres dia 20 de gener es farà la presentació de la nova pàgina web de
l’ajuntament. En aquest àmbit, informar també que formarem part d’un projecte pilot
d’una aplicació gratuita nova per ajuntaments.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2019
Antecedents de fet
1. Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, integrat pel de la pròpia entitat sense cap organisme autònom
ni societat mercantil. El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada
en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de
contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
2. L’ informe d’ Intervenció en relació al compte general 2019 que consta a
l’expedient i l’ informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, de 18
de novembre de 2020.
3. Exposició al públic l’expedient del Compte General de l’exercici de 2019
mitjançant la publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament i al Butlletí Oficial
de la Província número 229, de data 27 de novembre de 2020.
4. Que durant el termini d’exposició pública no s’han formulat al·legacions ni
reclamacions al respecte, tal com consta en el certificat emès per la
Secretaria de la Corporació.
Fonaments de dret.







Articles 208 a 212 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.
Article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Article 56 i 101 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.
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.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la
Instrucció de Comptabilitat.
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Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Llei 27/2013, racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
Resolució de 30 de març de 2007 de la Presidència del Tribunal de
Comptes, per la qual es fa públic l’acord del Ple, de 29 de març, que
aprova la instrucció que regula el format del compte general de les
entitats locals en suport informàtic i el procediment telemàtic per a la
rendició de comptes.
Resolució de la Sindicatura de Comptes d’11 de març de 2010, de
publicació del procediment de valoració de les causes d’incompliment de
l’obligació de les entitat locals de rendir els comptes a la Sindicatura de
Comptes.
Les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2019.

La competència per a aprovar aquest compte general de l’ajuntament de Quart
corresponent a l’exercici de 2019 és del Ple de la Corporació i requereix el vot
favorable de la majoria simple dels membres presents d’acord amb el que
disposen els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de
les bases de règim local.
Per això, l’Alcalde - President proposa al Ple Local l’adopció del següent,
ACORD
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Compte General de l’exercici 2019.
Segon.- RENDIR el Compte General de l’exercici 2019 així aprovat i tota la
documentació que l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i
com s’estableix en l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents
i continguts de la mateixa. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots
a favor i una abstenció (CUP)
4.- PROPOSTA AL TSJC PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU DE
QUART.
Antecedents de fet.
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1. Escrit de data 3 de març de 2020 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya informant que està pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per
al qual va ser nomenat l’actual jutge de pau titular, i instant l’inici dels tràmits
corresponents per a la proposta al Tribunal del nomenament de jutge/essa de
Pau titular.
2. En data 9 de juliol de 2020 es publica al Butlletí Oficial de la Província número
131, l’Edicte mitjançant el qual s’obria el període de vint dies hàbils per tal que
les persones interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser
nomenades Jutge de Pau titular, per escrit dirigit a l’alcaldia. Igualment s’ha
exposat aquest Edicte al taulell d’anuncis del Jutjat Deganat de Girona, del
Jutjat de Pau de Quart i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.
3. Dins el termini legalment establert únicament s’ha presentat la sol·licitud de
l’actual Jutge de Pau, (RE 2020/2171). El candidat declara en el seu escrit que
“no concorre en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat que, referides als
Jutjats de Pau estableixen els articles 303 i 389 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial”.
Fonaments de dret




Articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial.
Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.

Per això, l’alcalde-president
següents,

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
ACORDS

Primer.- PROPOSAR al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament com a Jutge de Pau titular de Quart el Sr. Joaquim Gutiérrez
Besalú, domiciliat a Quart, qui disposa del títol de Batxillerat Elemental, i que té
de professió: empleat de banca.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada.
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord al Deganat dels Jutjats del partit
judicial de Girona per tal que aquest l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya als efectes pertinents.
En compliment del que es disposa a l’article 7.2 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, a l’esmentat trasllat caldrà acompanyar un certificat comprensiu dels
extrems següents:
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 Referència detallada de les circumstàncies en què es va produir l’elecció.
 Menció expressa de l’observança del quòrum de majoria absoluta exigit per
la llei.
 Dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de
l’escollida.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat
5.- PROPOSTA FIXACIÓ FESTES LOCALS DE QUART PER A L’ANY 2022
Antecedents de fet:
1. Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de
novembre, publicada al DOGC núm. 8285, de 2 de desembre de 2020, per
la que s’estableixen el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a
l’any 2020.
Fonaments de dret.
 L’Art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local.
 Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies, a proposta dels municipis respectius.
 L’Art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la
fixació de les festes locals s’adoptarà per acord de Ple.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- FIXAR com a festes locals del municipi de Quart per l’any 2022
retribuïdes i no recuperables, els dies següents :



20 de juliol de 2022
25 de juliol de 2022

Segon.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, afers Socials
i Famílies.
El Sr. Carles Serra pren la paraula i proposa unes dates alternatives que
considera més apropiades.
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Després d’un petit debat,, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots
a favor i una abstenció (CUP)
6.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC
DE SUPORT ALS MENORS VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS
Exposició de motius:
Els abusos sexuals a persones menors d’edat han generat -i continuen
generant- milers de víctimes arreu del món. A causa de la relació de
dependència que existeix entre les víctimes i els agressors i el bloqueig
psicològic patit com a conseqüència de l’experiència traumàtica viscuda esdevé
molt difícil denunciar els abusos sexuals patits. Això no obstant en els darrers
anys estan sortint a la llum molts casos d’abusos sexuals a persones menors
gràcies a l’apoderament de les víctimes.
En la majoria de casos, tanmateix, aquesta denúncia no es fa efectiva fins un
llarg període de temps després d’haver-se patit els abusos. Val a dir, també,
que només una part de les víctimes es decideix a fer aquest pas quedant,
doncs, molts de casos sense saber-se i molts agressors en la total impunitat. A
més, en el moment de presentar-se les denúncies, moltes d’elles ja es troben
prescrites motiu pel qual entenem que cal revisar els terminis de prescripció
legalment establerts per aquests casos.
El març de 2019, dos nois van acusar un veí de Quart d’haver abusat
sexualment d’ells mentre els impartia classes. Des d’aleshores nou persones
més han denunciat haver patit la mateixa situació. Alguns d’aquests delictes ja
han prescrit però, basant-se en dos casos en què no han fet, el passat 3 de
desembre de 2020 el Jutjat d'Instrucció 2 de Girona va decidir processar aquest
veí de Quart. Queden, així mateix, cinc denúncies pendents de poder-se
processar.
Es tracta, doncs, d’uns fets que ens interpel·len directament en haver-se
produït en el nostre municipi i en haver-hi, a més, víctimes que en són veïnes.
Per tot això, els Grups Municipals de la CUP i ERC proposen que el Ple
Municipal de Quart el següent
ACORD
Primer.- MOSTRAR la màxima solidaritat i tot el suport a les víctimes de
qualsevol tipus d’abús sexual, especialment els comesos contra infants i
adolescents, i condemnar aquestes pràctiques. Fer-ho públic a la pàgina web
de l’Ajuntament, a les xarxes socials i en el proper número de la revista Celrè.
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Segon.- POSAR a l'abast de les persones denunciants un servei d'atenció i
acompanyament psicològic així com tot el suport que els sigui necessari.
Tercer.- ELABORAR un protocol de prevenció, detecció, acció i reparació
d’abusos sexuals a menors dins dels àmbits on aquests hi tinguin presència,
especialment dins de l’àmbit educatiu i esportiu abans de finalitzar l’any 2021.
Quart.- INFORMAR de l’adopció d’aquests acords a les persones víctimes del
veí de Quart a través de la xarxa de suport mutu que han creat.
Cinquè.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat per tal que en els delictes
d’abús sexual i agressió sexual contra persones menors es revisin els terminis
de prescripció.
Sisè.- INFORMAR de l’adopció d’aquests acords als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i al Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Sílvia Vidal, que és qui ha
portat més directament aquesta moció i n’exposa àmpliament els antecedents,
el contingut i els objectius de la mateixa. Diu que han acordat entre tots els
grups, modificar els punts segon, tercer i quart de la proposta inicial i que
quedarien redactats de la següent manera :
Segon.- POSAR a l’abast de les persones denunciants tot el suport que sigui
necessari realitzant una primera acollida per informar dels recursos existents i
fer la derivació corresponent, segons s’estableix en els protocols existents.
Tercer.- REALITZAR actuacions concretes de sensibilització i/o prevenció dels
abusos sexuals infantils. Així mateix, supervisar l’aplicació de protocols
especials en l’àmbit educatiu i esportiu.
Quart.- CONTACTAR amb la xarxa de suport mutu que s’ha creat i informar
dels acords a les famílies i a les persones de Quart que han denunciat els
abusos sexuals.
Intervé també el Sr. Serra per posar de manifest que des del seu grup també
es treballa per aquest objectiu i remarca que s’han d’aplicar i seguir els
protocols establerts per aquests casos en les activitats municipals
responsabilitat de l’ajuntament. En el mateix sentit s’expressa el Sr. Benac,
ressaltant que sempre s’ha de donar suport a les víctimes d’aquest tipus
d’abusos.
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Sotmesa la proposta a votació, amb les modificacions esmentades, s’aprova
per unanimitat.
7.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE QUART
PER DONAR SUPORT A LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA UNIÓ DE
FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA PER RECONÈIXER
L’ESPORT COM A SERVEI ESSENCIAL
La situació derivada de la propagació de la COVID-19, d’ençà del març de
2020, ha estat i segueix tenint un impacte demolidor en el sector esportiu. El
decret d’estat d’alerta amb les corresponents mesures que incorporava van
situar les entitats esportives catalanes en perill d’extinció. Set de cada deu
treballadors s’han vist afectats per un ERTO. Es preveu que si la situació es
manté així, tres de cada deu treballadors del sector perdran la feina, vora la
meitat de les entitats podrà desaparèixer, deixant d’aportar aquest sector quasi
1.000 milions d’euros directes al VAB català.
Les entitats i clubs esportius de Catalunya han estat treballant els darrers
mesos per fer segura la pràctica esportiva mitjançant l’elaboració de protocols
específics per modalitats esportives i instal·lacions. D’acord amb aquests,
durant la represa l’esport a Catalunya s’ha estat desenvolupant amb limitacions
d’aforament, amb control d’accessos i traçabilitat dels practicants, sota gestió
de grups estables i en condicions de total higiene i desinfecció.
La realitat és que l’esport és segur. D’acord amb les dades del Ministeri de
Sanitat, només 59 de tots els contagis de les darreres setmanes, que
representen el 0,75% dels casos detectats, s’han produït en el transcurs d’una
pràctica esportiva. Aquestes dades tan positives són conseqüència, de les
inversions i l’esforç de les entitats i clubs en l’àmbit de la prevenció del contagi,
que han convertit els seus espais en llocs de feina i pràctica segura i controlada
de l’esport.
L’esport és, a més a més, un servei essencial, ja que incideix directament en la
millora de la salut, en l’educació, la formació, en la inclusió social de col·lectius
desfavorits, en la lluita per la integració social i la igualtat d’oportunitats, així
com contra el racisme, la violència i el dopatge. Pel que fa a l’economia,
l’esport representa el 2.1% del PIB català; ocupant 80 mil treballadors i
treballadores, 40 mil voluntaris i sent a més una porta d’accés important al món
laboral per als joves.
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En conseqüència, atès que l’esport revesteix un innegable caràcter de servei
essencial per la societat derivada, entre d’altres, dels seus efectes beneficiaris
per la salut, que la seva pràctica es desenvolupa de manera segura i
controlada, que no té incidència real en la propagació de la COVID-19, i
donada la seva importància econòmica, així com necessària per garantir la
viabilitat de les entitats esportives, els grups signants proposen al Ple Municipal
de l’Ajuntament de Quart l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer: MOSTRAR el suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya per la qual se sol·licita al govern de la Generalitat de
Catalunya que reconegui que l’esport és un servei essencial i en prevegi les mesures
adients perquè com a tal es pugui seguir practicant al màxim possible.
Segon.- TRASLLADAR el present acord a la Delegació del Govern de l’Estat, a la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Exposa el contingut d’aquesta moció la regidora Sra. Vanesa Edith Larramendy.
Seguidament intervé el Sr. Serra fent constar que el seu grup es va assabentar
d’aquesta moció el mateix dia que es va fer tramesa l’ordre del dia d’aquest ple. El Sr.
Alcalde proposa retirar de l’enunciat que sigui una proposta dels grups municipals sinó
de tots menys la CUP. El Sr. Serra considera que no només l’enunciat està mal
redactat sinó que el contingut és millorable i incoherent amb el que està fent el mateix
l’Ajuntament de Quart. Intervé la Sra. Larramendy i s’estableix un intercanvi d’opinions
contraposades sobre el mateix i el que manifesten els diferents clubs esportius.
Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots a favor i una
abstenció (CUP)
8.- MOCIÓ PER REBUTJAR LA SUBSTRACCIÓ DEL RÈTOL “MUNICIPI DE LA
REPÚBLICA CATALANA” INSTAL.LAT A L’ENTRADA SUD DE QUART
Antecedents.El dia 6 de novembre del 2020 la brigada municipal va col·locar a l'entrada sud del
municipi de Quart un rètol proporcionat per l'Associació de Municipis per la
Independència amb l'expressió "MUNICIPI DE LA REPÚBLICA CATALANA". Aquest
rètol va ser col·locat pel fet que el nostre pobles va adherir a la AMI en el seu moment
i, a petició del GM d'ERC, el GM de la CUP i ANC, amb l'autorització de la regidoria
d'urbanisme es va instal·lar aquest rètol al costat de la carretera de Girona a Sant
Feliu.
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Un parell de dies després de la seva col·locació els anteriorment mencionats van fer
pública a través de les XXSS de cadascú la instal·lació i localització d'aquest cartell.
Després va ser arrancat i sostret del lloc on es trobava en les hores següents. Des del
nostre Grup Municipal no podem deixar passar aquests fets vandàlics que suposen un
menyspreu al qual democràticament han expressat els veïns del nostre poble
repetidament on la majoria són partidaris de la independència del nostre país. Per
aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- REBUTJAR aquest acte vandàlic i antidemocràtic que no representa la
voluntat dels veïns i veïnes del nostre poble.
Segon.- DENUNCIAR i perseguir qualsevol acte incívic i antidemocràtic que es
produeixi al nostre municipi.
Tercer.- REAFIRMAR el compromís democràtic de l’Ajuntament de Quart envers
qualsevol acte vandàlic a través de les XXSS.

Quart.- RESTITUIR el rètol i posar-lo a un espai més protegit per evitar nous
actes vandàlics.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat

9.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Serra per manifestar, primer de tot, que aquest any 2021 serà el
desè aniversari de la mort de l’escriptor de Quart Miquel Pairolí. S’ha creat, junt
amb la seva família i altres entitats, una comissió commemorativa a l’efecte i
convida a l’ajuntament i als assistents a sumar-s’hi. Detalla les accions
previstes i els actes organitzats. L’Alcalde es mostra favorable a col.laborar-hi.
El Sr. Serra pregunta per la nova pàgina web de l’ajuntament, que el Sr. Lado
diu que ja està operativa, i com han anat les converses amb el regidor de
cultura i amb els responsables del museu Terracota de La Bisbal. El Sr. Batlle
informa detalladament del contingut d’aquestes converses i intercanvis
valorant-les positivament.
Seguint amb la temàtica del Museu de Terrissa, el Sr. Serra comenta si, vista
l’oferta d’ocupació, la plaça prevista per dinamització cultural, promoció
econòmica, museu i altres tasques relacionades, atesa la diversitat de feines a
fer, no seria millor crear-la a temps parcial o consorciar-la amb el Consell, per
exemple. El Sr. Alcalde respon que precisament per la diversitat i complexitat
de totes les tasques a fer, s’ha considerat oportú que la plaça sigui a jornada
complerta.
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El Sr. Serra, també en relació a l’oferta d’ocupació, pregunta si està previst que
s’hagi de fer una modificació de crèdit al llarg de l’any per fer front a les
indemnitzacions que sorgeixin. El Sr. Alcalde diu que és possible que s’hagi de
fer, ja es veurà.
Continua el Sr. Serra traslladant una petició de les Ampas de les escoles de
Quart referent a les subvencions que reben de l’Ajuntament i a la seva
tramitació per veure si es troba una solució per no perdre-les. El Sr. Alcalde diu
que ja han quedat per una reunió i que segur que es troba aquesta solució
perquè no es perjudiqui a ningú. Afegeix, però, que també es parlarà d’una
carta que s’ha enviat als pares, el contingut de la qual mereix igualment
resposta per part de l’ajuntament.
El Sr. Serra pregunta pel seguiment que es fa de les diferents mocions que
s’aproven al ple, especialment de les que ha presentat el seu grup, i
concretament la que afecta a l’ACA i les lleres. El Sr. Cortés respon que no han
dit res de moment, però sabent com reacciona l’ACA tampoc se n’espera, de
resposta. També pregunta el Sr. Serra per la moció de dignificar la figura del
Sr. Josep Mascort, si hi ha alguna previsió pel canvi de placa del Passatge
Mascort, que encara està pendent. El Sr. Alcalde diu que li sembla que la nova
ja està encarregada, però que li confirmarà. Pel que fa a la moció del preu de
l’aigua, pregunta el Sr. Serra si Agisa ha presentat els preus sol·licitats i les
tarifes. El Sr. Alcalde diu que encara no. El Sr. Serra diu que insistirà en
propers plens.
Finalment, el Sr. Serra pregunta per les tasses que s’han repartit per la festa de
reis, si responen a una campanya prevista anteriorment o es van fer
expressament. El Sr. Alcalde diu que ja es disposava de la proposta en ferm i
van considerar oportú fer-la servir pels reis.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint hores i quaranta-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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