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AJUNTAMENT DE QUART 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Núm. Exp. :              SE-09/2020 
Núm. Sessió : 04/2020 
Caràcter:            Ordinària 
Data:             01 de juliol de 2020. 
 
 
A Quart, a 01 de juliol de 2020, 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              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. Josep Roura Méndez                    ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
Han justificat la seva absència:  
Cap 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel 
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres 
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els 
assumptes inclosos a l’ordre del dia:  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Presa de possessió del Sr. Josep Roura Méndez com a regidor de 

l’Ajuntament de Quart. 
2. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 02 i 03 /2020 
3. Informació de l’Alcaldia. 
4. Aprovació inicial de l’OF drets examen. 
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5. Donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant 
l’exercici 2019. 

6. Donar compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Quart dels 
resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019. 

7. Baixa de drets reconeguts. 
8. Baixa d’obligacions reconegudes. 
9. Donar compte del Pla anual de control financer de l'exercici 2020 
10. Moció d’adhesió a l’aliança Educació 360 – Educació a temps complert. 
11. Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia 

espanyola. 
12. Moció COVID-19. 
13. Moció lleres fluvials. 
14. Moció esport. 
15. Moció tanatori. 
16. Precs i preguntes. 
 
 
1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOSEP ROURA MÉNDEZ COM A 
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE QUART. 
 
Antecedents de fet  
 
1. El 19 de juny de 2020, la Sra. Aïna Subiña Casals, regidora de l’Ajuntament 

de Quart, integrant del grup municipal ERC-AM, va presentat un escrit, amb  
Registre d’entrada municipal 175/2020, en el que manifesta la seva voluntat 
de renunciar al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 

2. El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 04 de març de 
2017, va prendre coneixement de la renuncia formulada per la Sra.l Aïna 
Subiña Casals de la seva condició de regidora de l’Ajuntament de Quart. 

3. El dia 25 de maig de 2020 s’ha rebut en el registre d’entrades d’aquesta 
Corporació la credencial expedida per la Junta Electoral Central, que 
acredita el Sr. Josep Roura Méndez com a regidora de l’Ajuntament de 
Quart en substitució de la Sra. Aïna Subiña Casals. 

 
 
Fonaments de dret 
 
 Art. 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 

general. 
 Art. 7 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.  
 Art 75.7 de l Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
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S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 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, en relació a la presentació de 
credencials, i el Sr. Joseo Roura Méndez ha efectuat les seves declaracions 
sobre béns patrimonials i interessos que formen part ja dels respectius 
Registres d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de causes 
d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde sol·licita al Secretari que procedeixi a la lectura de 
la fórmula legal d’acatament a la Constitució, el text literal de la qual és la 
següent: 
 
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Quart, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 
 
El Sr. Roure respon : “Per imperatiu legal, ho prometo. En defensa dels valors 
de la república catalana proclamada tot i que no instaurada, de moment, i en 
defensa dels interessos de tots els habitants de Quart.”  
 
Seguidament el Sr. Roure fa un agraïment especial als amics i família pel 
recolzament que ha rebut. 
 
Havent-se complert tots els requisits per l’adquisició de la plena condició de 
regidor, el Sr. Josep Roura Méndez  pren possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Quart pel grup ERC-AM. 
 
El Sr. Alcalde i regidors presents li donen la benvinguda. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS 02 I 
03 /2020 
 
Antecedents de fet. 

1. En data 04 de març de 2020 es va celebrar Ple ordinari  02/2020. 
2. En data 15 de maig  2020 es va celebrar Ple extraordinari  03/2020. 

 
 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.  

 



 

P1715100B- Pl.de la Vila, 2 – 17242 Quart– Tel.972 46 91 71 – FAX.972 46 87 80 – ajuntament@quart.cat 

AJUNTAMENT DE QUART 

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.  
 
El Sr. Serra vol fer una petita puntualització en l’Acta del mes de març, en la 
penúltima pàgina, en una de les seves intervencions, vol que s’especifiqui que 
el Local al qual fa referència és el Local Social de Palol. 
 
Tots els presents estan d’acord en aquest aclariment i modificació, i  l’Alcalde -
President  proposa al Ple  l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer.- APROVAR les actes corresponents a les sessions: 

1.   De data 04 de març de 2020, Ple ordinari  02/2020. 
2.  De data 15 de maig de 2020, Ple extraordinari  03/2020. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
3.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dona compte del següent : 
-  Agrair personalment a tots els treballadors municipals, voluntaris i regidors la 
seva activitat i esforços per les diferents campanyes d’aquesta pandèmia del 
Covid-19. En aquesta campanya s’han fet uns 660 testos al municipi impulsats 
per l’Ajuntament, amb un balanç de 15 positius quan a coronavirus. 
- La signatura d’un conveni amb l’ATM per descomptes a la línia 1 (Llambilles-
Quart –Girona) pel jovent entre 16 i 18 anys. La T-10 els costarà el 50%. 
Començarà el setembre d’enguay. 
- S’ha considerat buscar algun tipus de solució perquè les entitats, al menys en 
aquest any difícil, no vegin disminuïts els seus ingressos per part de 
l’Ajuntament en aplicació dels nous barems acordats 
- Quan a  les entitats esportives, des de dilluns vinent se’ls ha ofert des de 
l’Ajuntament, la possibilitat de fer tecnificació a les tardes en grups reduïts. 
- Del resultat del sorteig la Brigada Jove. Ja han començat a treballar i la 
primera impressió és molt positiva. 
- El Casal Municipal ha arribat aquest juliol al màxim de nens possible, amb la 
participació també dels monitors als quals l’ajuntament va facilitar l’obtenció del 
carnet de monitor. 
- S’ha creat un nou logo pel municipi : “Quart, terra que inspira”. Es farà la 
presentació al setembre. Ja s’utilitzarà a les bosses de la campanya del 
comerç. 
- De les solucions adoptades per les actuacions de la Festa Major, 
condicionada per tota la qüestió de la pandèmia. 
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- De la subvenció de 5.000,00.-€ atorgada per la Diputació per a la formació a 
nivell de comerços per millorar productes i promocionar-los 
 
4.- PROPOSTA D’IMPOSICIÓ I D’ORDENACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 29 REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I 
PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES. 
 
Antecedents. 
 
I.-  L’ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per drets d’examen i 
participació en proves selectives a l’ajuntament de Quart. 
II.- Provisió d’alcaldia, que consta a l’expedient, sobre la necessitat de disposar 
de l’ordenança. 
III.-  Informe tecnicoeconòmic dels costos del servei, que consta en l’expedient 
administratiu. 
IV.- Informe jurídic 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. 
 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 Contencioso-

Administrativa. 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 
 
L’ Alcaldia manifesta que la proposta consisteix en la imposició i ordenació de 
l’Ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per drets d’examen i 
participació en proves selectives a l’ajuntament de Quart . 
 
Vist l’article 15 i següents 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 imposar i modificar les ordenances fiscals així com 
els elements determinats de les quotes tributàries dels impostos, taxes i 
contribucions especials. 
 
Aprovada provisionalment i finalitzat el període d’exposició pública, les 
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents, 
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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 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, d’acord amb l’article  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 
 
Segon.- IMPOSAR I ORDENAR, per a l’exercici 2020 i  següents, l’ordenança 
fiscal número número 29 reguladora de la taxa per drets d’examen i participació 
en proves selectives a l’ajuntament de Quart. 
 
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2020 i  següents 
l’ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per drets d’examen i 
participació en proves selectives a l’ajuntament de Quart. 
 
Quart.- 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, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament els acords elevats a definitius i el text íntegre de 
l’ordenança fiscal, la qual entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació 
definitiva al BOP i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX 
 
Ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per drets d’examen i 
participació en proves selectives. 
  
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
L’Ajuntament de Quart, en ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 
142 de la Constitució , i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de Bases de Règim Local i d’acord amb allò establert als articles 
15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, acorda establir taxes per 
drets d’examen i participació en proves selectives per cobrir llocs de treball 
vacants en aquest Ajuntament, l’exacció de les quals es regirà per allò establert 
en la present Ordenança Fiscal. 
Article 2. Fet imposable 
Consisteix en l’activitat tècnica i administrativa conduent a la selecció de 
personal funcionari i laboral, de caràcter permanent o temporal, entre els que 
sol•licitin participar com a aspirants en oposicions, concursos o proves 
selectives d’accés o de promoció a llocs de treball en l’Ajuntament de Quart. 
 
 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es 
refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària, que es beneficiïn dels serveis o 
les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article 
anterior. És a dir, les persones físiques que sol•liciten la inscripció com a 
aspirants en les proves selectives a que es refereix l’article anterior. 
Article 4. Responsables 
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la 
Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 
general tributària. 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No podran reconèixer-se altres exempcions, reduccions o beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de 
l’aplicació dels Tractats Internacionals. 
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Article 6. Quota tributària 
 
Grup Taxa 

A1 50 € 

A2 40 € 

B                                                                                                                            30 € 

C1 25 € 

C2 i AP 20 € 

 
Article 7. Meritació 
Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
ordenança quan es presenti per el interessat la sol•licitud per participar en les 
proves selectives a que es refereix l’article 3 de la present Ordenança Fiscal. 
Article 8. Normes de  gestió. 
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. El justificant de pagament 
constitueix requisit imprescindible per poder participar en les proves selectives i 
s’haurà d’acompanyar a la sol•licitud de participació en les mateixes. 
Les quotes ingressades per les presents taxes únicament podran ser 
retornades, prèvia sol•licitud, al subjecte passiu si no resulta admès en la llista 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, o quan l’activitat tècnica i/o 
administrativa a que es refereix l’article 2 d’aquesta ordenança no es realitzi per 
causes no imputables a dit subjectes passiu. 
 
Article 9. Exempcions i bonificacions 
 
Aquelles persones que acreditin tenir un grau de minusvalidesa igual o superior 
al 33% restaran exempts de l’abonament de la taxa. 
Aquelles persones que acreditin estar a l’atur restaran exempts de l’abonament 
de la taxa. 
Els treballadors municipals de l’Ajuntament de Quart restaran exempts de 
l’abonament de la taxa. 
Article 10. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la 
Llei general tributària, i la normativa que la desplega. 
 
Article 11. Normes de gestió 
 
Procedirà  la devolució del 50% de la taxa quan no es realitzi el fet imposable 
per no haver sigut admès en el procés selectiu. 
Disposició final 
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Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir el dia de la seva aprovació 
definitiva, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa el contingut i 
antecedents de la mateixa. El Sr. Serra demana si per les quantitats s’ha 
adoptat el criteri tenint en compte les dels municipis veïns. El Sr. Alcalde 
respon que sí. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat 
5.- Dació de compte dels informes de control financer definitius realitzats 
durant l’exercici 2019 
 
D’acord amb els articles 213 i 220.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL) i 36.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al 
president de l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al ple per al seu 
coneixement, amb la finalitat d’informar a la corporació dels informes de control 
financer definitius derivats de les actuacions de control permanent i de 
cadascuna de les auditories, així com del control financer de subvencions. 
 
En compliment del requerit pels articles 213 i 220.4 del TRLRHL i per l’article 
36.1 del RCIL, la Intervenció general ha emès un informe en data 26/06/2020 
en el que es fan constar els informes definitius de control financer realitzats al 
llarg de l’exercici 2019 amb la finalitat que siguin remesos, a través del 
president de l’entitat local, al ple per al seu coneixement. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció 
del següent  
 
ACORD 
 
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes de control financer realitzats 
durant l’exercici 2019 per la Intervenció, d’acord amb la informació que es 
transcriu tot seguit: 
 

1) Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL): 
 

- S’han emès 8 informes de control permanent no planificables, dels quals 
4 s’han informat de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a 
l’expedient alguns dels aspectes revisats, el detall dels quals consta a 
l’Annex I d’aquest informe. 

 
2) Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 

RCIL): 
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Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant 
l’exercici són els que es mostren a continuació, el detall dels quals consta en 
cadascun dels annexos següents: 
 

Actuació 
Contractes menors 
Nòmines 
Processos selectius 

 
3) Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 

31.2 RCIL): 
 
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 18/092019 sobre 
l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els 
articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent 
planificables seleccionables per aquest exercici. 
 

4) Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 
 
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta 
matèria. 
 

5) Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides 
(article 3.5 RCIL): 

 
Els informes de control financer de subvencions consten en els respectius 
expedients. 
 
El Ple es dona per assabentat 
 
 
6.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE 
L’AJUNTAMENT DE QUART DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, 
QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2019 
 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del 
sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual 
i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del 
control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
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de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL). 
 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i 
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer 
quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius 
derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a 
terme l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de 
l'aprovació del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es 
refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, 
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la 
IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que 
s'inclouen en el citat informe resum. 
 
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats 
atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, 
per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, 
l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe 
previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i 
informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. 
 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la 
Intervenció en ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius 
derivats de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2019, 
en les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria pública i 
control financer de subvencions. 
 
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de 
Quart emès per part de la Intervenció en data de 25/6/2020, dels resultats del 
control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, de l’exercici 2019, el contingut del qual es transcriu tot 
seguit: 
 

I. INTRODUCCIÓ 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del 
sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual 
i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del 
control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL). 
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L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i 
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer 
quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius 
derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a 
terme l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de 
l'aprovació del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es 
refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, 
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la 
IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que 
s'inclouen en el citat informe resum. 
 
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar 
el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari 
públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta 
facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals 
s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com 
la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió 
d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats 
del sector públic local. 
 
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 18/9/2019 es va 
configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del 
règim de control intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i  
40 del RCIL inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de 
la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i 
obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a 
l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 
2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors 
modificacions, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al 
Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora 
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta 
matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte 
verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte 
econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les 
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis 
de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es 
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troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la 
transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 
permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia 
referit en l'article 213 del TRLRHL. 
 
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les 
entitats que integren el sector públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord 
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament de Quart, que 
d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha 
d’ajustar el contingut, estructura i format del informe resum, aquest informe no 
inclou la totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions 
realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses als seus 
destinataris, d’acord amb el procediment establert en la normativa vigent, sinó 
que conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva importància 
quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la 
representativitat de l'àrea o procediment analitzat, derivats de les actuacions de 
control intern realitzades durant l’exercici 2019, en les modalitats de funció 
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de 
subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en els 
articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL. 
 

II. ABAST DE L’INFORME RESUM 
 
II.1 ABAST  
 
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2019, agrupades en 
funció de la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració 
d’aquest informe resum, són les següents: 
 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
1.1. Resolucions i acords adoptades pel president de l’entitat local contràries 

a les objeccions efectuades per la Intervenció. 
 
S’han emès 136 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 5 són amb 
objeccions, no obstant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les 
objeccions efectuades per la Intervenció. 
 
1.2. Informes d’omissió de la funció interventora. 
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S’han emès 7 informes d’omissió de la funció interventora. 
 
1.3. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 
 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments 
a justificar. 
 
1.4. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa 

fixa. 
 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes 
de caixa fixa. 
 
1.5. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
 
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en 
matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 
 
2. CONTROL FINANCER 
 
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL): 
 
S’han emès 8 informes de control permanent no planificables, dels quals 4 
s’han informat de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a l’expedient 
alguns dels aspectes revisats. 
 
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 

RCIL): 
 
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant 
l’exercici són els que es mostren a continuació: 
 

- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 
comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament 
que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en 
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt 
general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats 
de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en 
l’article 12.3 de la Llei 25/2013. A data d’avui, l’Ajuntament de Quart no 
disposa de recursos suficients per poder realitzar aquesta auditoria. Així 
mateix, es va realitzar consulta al servei d’assistència en l’exercici del 
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control intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona sense haver 
obtingut resposta. 

- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 
pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses 
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de control 
del deute comercial en el sector públic. 

 
2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 

31.2 RCIL): 
 
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 18/9/2019 sobre 
l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els 
articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent 
planificables seleccionables per aquest exercici. 
 
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 
 
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta 
matèria. 
 
2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides 

(article 3.5 RCIL): 
 
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per 
cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i 
materialitat, no s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, 
en no detectar-se riscos en aquest concepte. 
 
 
II.2 MITJANS DISPONIBLES 
 
Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme 
directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti 
necessària: 
 

Actuació 
Contractes menors 
Nòmines 
Processos selectius 

 
III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
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III.1 CONCLUSIONS 
 
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2019, 
se n’obtenen les següents conclusions: 
 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten 
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures 
correctores en aquesta modalitat. 
 

2. CONTROL PERMANENT 
 
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es 
detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de 
mesures correctores en aquesta modalitat. 
 

3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions, es 
conclou que no es detecten incidències destacables, i per tant, no serà 
necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat. 
 
III.2 RECOMANACIONS 
 
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències 
detectades i/o per a introduir millores en la gestió, a través d’actuacions 
concretes a adoptar pel propi gestor de l’expedient i/o actuació controlada, són 
les següents: 
 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
Com a mesura de recomanació es proposa seguir amb el control i fiscalització 
dels contractes menors i seguir amb l’aplicació de la instrucció interna de 
contractes menors 
 

2. CONTROL FINANCER 
 
Com a mesura de recomanació es proposa concretar l’aplicació de l’auditoria 
de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de 
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden 
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures 
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electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de 
les fases del procés. 
 

3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions, es 
conclou que no es detecten incidències destacables, i per tant, no serà 
necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat. 
 

IV. DEFICIÈNCIES  QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE 
MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ 

 
A la data de l’elaboració de l’informe, no se n’ha detectat cap. En el moment 
que en sorgeixi alguna, si és el cas, s’adoptarien les mesures correctores que 
calguin 
 

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
 
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest 
informe, no es va elaborar el corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del 
RCIL.  
 
El Ple es dona per assabentat 
 
 
7.- BAIXES DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANTERIORS 
 
Antecedents de fet: 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 

pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents 
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets 
efectivament exigibles actualment.  

 
2. Amb la providència d’alcaldia a la data de la signatura electrònica s’inicia 

l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si s’escau, de baixes de 
drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament . 

 
3. L’àrea d’intervenció i tresoreria han emès informe dels drets reconeguts en 

exercicis anteriors i que estan pendents de cobrament que s’han de donar 
de baixa, segon consta en l’expedient administratiu. 

 
Fonaments de dret 
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 Articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament general 
de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i el 24 de la llei de 
garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets 
reconeguts i liquidats. 

 Article 70 de la Llei general tributària i articles 163 a 167 del Reglament 
general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 

 Article 212.4 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, en relació 
a l’òrgan competent. 

 Instruccions de Model Normal de Comptabilitat Local i la Instrucció de Model 
Simplificat. 

 
 
Atès que l’òrgan competent per donar de baixa drets reconeguts d’exercicis 
tancats és el Ple de l’Ajuntament (art. 22.2 e) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim . 
 
Vista la proposta de baixa presentada per l’àrea d’intervenció– tresoreria,  de la 
relació motivada i detallada drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents 
de cobrament. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 187.404,14 € el 
detall individualitzat figura en l’informe d’intervenció i tresoreria que serveix de 
motivació de la present resolució. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT al  Serveis econòmics de la Corporació a efectes 
de practicar els assentaments corresponents. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa. El Sr. Serra demana l’aclariment d’alguns d’aquests 
drets, especialment pel que fa a les subvencions no ingressades. El Sr. 
Secretari respon que no sempre s’han executat o hi ha alguna execució parcial 
de la subvenció. També demana el Sr. Serra pels quotes de Palol, i el Sr. 
Secretari diu que finalment es varen compensar amb finques 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
8.- BAIXES D’OBLIGACIONS RECONEGUDES EN EXERCICIS ANTERIORS 
 



 

P1715100B- Pl.de la Vila, 2 – 17242 Quart– Tel.972 46 91 71 – FAX.972 46 87 80 – ajuntament@quart.cat 

AJUNTAMENT DE QUART 

Antecedents de fet: 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents 
d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament responen a obligacions 
efectivament exigibles actualment. 
2. Per provisió d’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, 
si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, pendents 
de pagament. 
3. L’àrea d’intervenció, juntament amb la tresoreria han emès informe que 
consta  a l’expedient administratiu, de les obligacions reconegudes en exercicis 
anteriors i que estan pendents de pagament que s’han de donar de baixa. 
Fonaments de dret 
 
 Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei general pressupostària. 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques  
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’òrgan 
competent. 

Atès que l’òrgan competent per donar de baixa obligacions reconegudes 
d’exercicis tancats és el Ple de l’Ajuntament (art. 22.2 e) de la  Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim . 
 
Vista la proposta de baixa presentada per l’àrea d’intervenció– tresoreria,  de la 
relació motivada i detallada de les obligacions reconegudes en exercicis 
anteriors, pendents de pagament. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la baixa de les obligacions pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 70.679,03€, el 
detall individualitzat en l’informe d’intervenció i tresoreria que serveix de 
motivació de la present resolució. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT al  Serveis econòmics de la Corporació a efectes 
de practicar els assentaments corresponents. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa. El Sr. Serra intervé per demanar aclariments 
d’algunes de les partides. El Sr. Alcalde i el Sr. Interventor li donen les 
respectives explicacions 
 



 

P1715100B- Pl.de la Vila, 2 – 17242 Quart– Tel.972 46 91 71 – FAX.972 46 87 80 – ajuntament@quart.cat 

AJUNTAMENT DE QUART 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
9.- PLA ANUAL CONTROL FINANCER EXERCICI 2020 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 
sector públic local (RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari 
previst en l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), l’entrada en 
vigor del qual es va posposar fins l’1 de juliol de 2018. 
 
El règim de control intern establert en el RCIL es regula sobre la base de 
l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE)  configurant, per tant, un model consistent amb 
l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles, 
tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores 
substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern 
de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan 
interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. 
 
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 18 de setembre 
de 2019 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat amb l’aprovació 
de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, 
l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, 
finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió 
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les 
seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals 
adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals. 
 
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora 
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta 
matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte 
verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte 
econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les 
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis 
de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es 
troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la 
transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 
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permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia 
referit en l'article 213 del TRLRHL. 
 
L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri amb 
mitjans propis o externs el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost 
general consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció 
interventora i de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i 
en base a una anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest 
pressupost. Per assolir aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans 
necessaris i suficients a l'òrgan interventor. 
 
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 
31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de 
control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions planificables de 
control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb 
excepció de les actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagi de 
realitzar amb caràcter previ a l’adopció dels corresponents acords. 
  
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una 
obligació (actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es 
seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius 
que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els 
mitjans disponibles (actuacions planificades). 
 
Per a realitzar l’avaluació de riscos s’han pres en consideració diversos factors 
com ara el model de control adoptat per aquesta corporació, els resultats 
d’actuacions de control intern anteriors, el volum de pressupost gestionat, així 
com la necessària regularitat i rotació de les actuacions a realitzar. 
 
Finalment, s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris 
i, si s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i 
ajudes concedides per part de l’Ajuntament de Quart, que es trobin finançades 
amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla que determina 
el marc de les actuacions de control financer corresponents a l’exercici 2020. 
 
2. ACTUACIONS A REALITZAR 
 
2.1. En matèria de control permanent 
 
2.1.1. Àmbit subjectiu 
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D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s'exercirà sobre 
l'entitat local i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. 
Per tant, l’àmbit subjectiu en aquesta matèria s’estén a la pròpia entitat. 
 
2.1.2. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 
 
Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes 
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local 
atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes 
actuacions es realitzaran amb caràcter posterior i mitjançant tècniques 
d’auditoria. 
 

a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 
comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament 
que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en 
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt 
general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats 
de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en 
l’article 12.3 de la Llei 25/2013. A data d’avui, l’Ajuntament de Quart no 
disposa de recursos suficients per poder realitzar aquesta auditoria. Així 
mateix, es va realitzar consulta al servei d’assistència en l’exercici del 
control intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona sense haver 
obtingut resposta. 

 
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 

morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 
 

c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 
pressupostària (compte 413, només sobre entitats no subjectes a 
auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

 
2.1.3. Actuacions seleccionades 
 
Atenent els criteris exposats anteriorment i analitzades les àrees de risc, els 
mitjans tècnics, humans i materials disponibles i es proposa realitzar les 
actuacions següents: 
 
 Subvencions a entitats i Pla estratègic de subvencions 
 Control i supervisió de nòmines: risc increment retributiu no previst en LPGE 
 Contractes menors: risc de limitació de la concurrència per falta de publicitat 

en les licitacions i d’aplicació de la instrucció interna. 
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2.2. En matèria d’auditoria pública 
 
En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta 
matèria. 
 
2.3. Control financer de les subvencions i ajuts concedits 
 
2.3.1. Àmbit subjectiu 
 
El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si 
s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui 
concedir l’Ajuntament de Quart. 
 
2.3.2. Actuacions a realitzar 
 
Complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a terme 
sobre els comptes justificatius que rendeixen els beneficiaris de subvencions, 
es durà a terme un control financer sobre una mostra dels mateixos en els 
termes i procediments establerts a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’abast d’aquests treballs per a l’exercici 2020 inclourà:  
 
 L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris  
 
3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ  
 
Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà 
aprovar una memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, 
l’abast i objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el 
calendari previst per a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, 
el sistema de determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar.  
 
4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 

DE CONTROL FINANCER 
 
L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es 
realitzaran per l’òrgan interventor, de forma continua o amb posterioritat, 
d’acord amb el que preveuen el RCIL i les normes tècniques de control financer 
i auditoria pública dictades per la IGAE, amb les particularitats establertes per 
la Llei general de subvencions, en matèria de subvencions i ajudes públiques. 
 
5. MITJANS DISPONIBLES 
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Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme 
directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti 
necessària. 
 
6. MODIFICACIÓ  DEL PLA 
 
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de 
l’execució de controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en 
l'estructura de les entitats objecte de control, per insuficiència de mitjans o per 
altres raons degudament ponderades. 
 
7. INFORMACIÓ AL PLE 
 
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà 
compte al ple de la corporació. 
 
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la 
Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes 
tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE. 
 
D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes 
definitius que resultin de les actuacions incloses en el present Pla, 
conjuntament amb les al·legacions efectuades, seran enviats, a través del 
president, al ple de la corporació per al seu coneixement.   
 
8. PUBLICITAT DEL PLA 
 
Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del 
que estableix l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
El Ple es dona per assabentat 
 
 
 
9.-  MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360 – EDUCACIÓ A 
TEMPS COMPLERT. 
 
 
La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la 
Fundació Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona impulsen l’Aliança Educació 
360-Educació a Temps Complet. 
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar 
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre 
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els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats 
educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona 
construeixi el seu propi itinerari vital. 
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres 
educatius, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de 
Catalunya així com centres de recerca, organitzacions professionals i 
ciutadania compromesa amb la innovació educativa. 
 
L’aliança Educació 360 ha realitzat una crida a la participació dels ens locals, 
institucions públiques i entitats de la societat civil, fixant com a criteris per a la 
seva adhesió que assumeixin expressament tant el manifest com els 
compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al 
desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin 
representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança 
Educació 360. 
 
Pet tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els 
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de 
l’Aliança Educació 360 (vegeu www.educacio360.cat). 
 
Segon.- Promoure el desenvolupament de projectes educatius d’acord amb els 
principis de l’Educació 360 el nostre territori. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360, 
juntament amb el nom d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn 
com a interlocutors amb els responsables de l’Aliança Educació 360. 
 
Bans de sotmetre la mosió a votació, la Sra. Larramendy exposa els 
antecedents i continguts de la mateixa. Seguidament intervé El Sr. Serra per 
demanar diferents aclariments sobre aquesta moció en la concreció al municipi 
de Quart, i la Sra. Larramendy i la Sra. Borgoñoz responen sobre el particular. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
11.- MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS 
COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA. 
 
Antecedents 
 



 

P1715100B- Pl.de la Vila, 2 – 17242 Quart– Tel.972 46 91 71 – FAX.972 46 87 80 – ajuntament@quart.cat 

AJUNTAMENT DE QUART 

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades, 
han estat els escàndols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan 
Carles I. Ara, i en plena crisi sanitària i social que viu el país arran l’emergència 
del coronavirus, la monarquia espanyola i el rei Felip VI admeten sense 
vergonya les possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit. 
 
Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei 
Joan Carles en què hi hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia 
Saudita. Una fortuna feta a base de negocis de venda d’armes entre d’altres a 
països com l’Aràbia Saudita, que segons fons no oficials (ja que la llei 
franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), supera els 2.000 milions 
d’euros. La fortuna reial ha estat dipositada, segons les mateixes informacions, 
en bancs suïssos per evitar el control de qualsevol mena. 
 
Ara, eNnimg de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta 
situació, l’actual rei Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en 
un intent d’amagar aquesta situació i netejar la seva imatge. El comunicat emès 
el passat 15 de març en què Felip VI renuncia a l’herència del rei emèrit es va 
fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context en què, lògicament, la 
ciutadania està preocupada per la crisi sanitària i humanitària que estem vivint.  
 
Tal és la maniobra, que ha estat precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda 
per veure que la renuncia sigui possible, ja que segons l’article 991 del codi civil 
no és senzill renunciar a una sola part de l’herència. 
 
Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una 
monarquia corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia 
espanyola accepta l’origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora 
del pressupost públic. Per tots aquests motius, Esquerra Republicana ha instat 
ja Comissió Europea a investigar aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i 
ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels Diputats, per crear una 
comissió d’investigació, que permeti investigar fins al final l’origen de la fortuna 
dels Borbons. La constitució no pot ser una excusa per tapar de nou la 
corrupció de la monarquia. 
 
Per aquests motius, 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu 
del franquisme. 
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SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats de la creació d’una comissió 
d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per 
membres de la Família Reial, així com dels seus còmplices, i les seves 
possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l’Estat espanyol 
amb l’Aràbia Saudita. 
 
TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar 
l’opacitat de la monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol 
presumpte irregularitat comesa per la mateixa. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la 
mesa del Senat. 
 
Abans de sotmetre la moció a votació, el Sr. Benac exposa el contingut de la 
mateixa. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots a favor i un en 
contra, Sr. Narcís Mas, que explica i argumenta el seu vot en contra i facilita 
així l’inici d’un debat entre ampli els regidors sobre el particular.  
 
 
12.-  MOCIÓ PER LA SITUACIÓ CREADA PER LA PANDÈMIA DEL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
La situació creada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19) i el moment de 
dificultat present fa que sigui necessari exposar la posició i les demandes de 
l’Ajuntament de Quart. 
 
Arreu del món s’està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem 
les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i 
l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra 
societat, tant a nivell sanitari, com econòmic i social. 
 
Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi 
a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. És el moment d’estar 
més que mai al servei de la ciutadania i de les famílies, especialment d’aquelles 
persones i col·lectius més vulnerables. 
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta 
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui 
administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres 
administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, 
des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem 
disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les 
situacions que està generant aquesta crisi. 
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Per això, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de 
manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació 
necessàries per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos 
i anys a nivell sanitari, econòmic i social, així com en la resta d’àmbits que es 
veuran clarament afectats (educatiu, cultural, etc.). 
 
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques 
europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i 
prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser 
corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a 
redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la 
ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens 
fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, 
els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals i de la nostra 
demarcació.  
 
La crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts 
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el 
nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats 
de la nostra demarcació i del conjunt del país hem d’actuar conjuntament per a 
poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, 
mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una 
societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a totes les 
institucions i agents implicats per construir aquest futur des de la 
coresponsabilitat real i efectiva. 
 
Així mateix, i abans d’entrar en la part dispositiva, volem mostrar el nostre 
suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els 
seus éssers estimats, el nostre ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i 
s’estan a casa o als hospitals, el nostre agraïment al personal dels centres de 
salut i socials i d’emergències, al personal dels serveis essencials i a totes 
aquells treballadors i treballadores que en aquests moments estan treballant, 
cadascú des del seu àmbit, i en general, a tota la ciutadania, que està 
respectant el confinament. 
 
Per tot això, la corporació, 
 

ACORDA 
 
ÚNIC.- Sol·licitar al govern de l’Estat les següents mesures per poder ajudar la 
Diputació de Girona i tots els ens locals de la demarcació per fer front a l’actual 
situació: 
 

a) Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions. 
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b) Flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat 
pressupostària. 

c) Anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten 
l’autonomia local. 

d) Garantir les aportacions previstes de les administracions 
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves 
necessitats que generarà la crisi. 

e) Flexibilitzar la llei de contractes del sector públic, així com la contractació 
de personal per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i 
socials. 

f) Que elevi a les institucions europees la redefinició dels programes de 
finançament europeu pel període 2021-2027, així com la flexibilització 
dels calendaris d’execució i justificació de les subvencions de programes 
europeus ja concedides. 

 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents 
i continguts de la mateixa. Intervé el Sr. Serra pregunta perquè en aquesta 
moció que ara es presenta, que ve d’un model de la Diputació, no apareix el 
primer punt de l’ original. El Sr. Alcalde diu que ho desconeix. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
13.- MOCIÓ  SOBRE LA NETEJA DE LLERES FLUVIALS DEL CELRÈ I 
L’ONYAR 
Els cursos fluvials són un dels ambients de major importància ecològica, 
constituint l’hàbitat de multitud d’espècies, moltes d’elles en perill d’extinció i de 
conservació prioritària. 
 
Els boscos de ribera, formacions forestals que acompanyen als cursos fluvials, 
són essencials per la conservació dels propis cursos fluvials i per al correcte 
funcionament de tot l’ecosistema. Alhora són veritables zones d’esponjament 
en cas de riuades. Quan el cabal és elevat, el bosc de ribera permet alentir la 
velocitat de les aigües, reduir l’erosió i, si s’han respectat les planes 
d’inundació, evitar que l’aigua sobreïxi del seu espai natural. Totes aquestes 
funcionalitats permeten dissipar l’energia de l’aigua i dels sediments que 
arrossega i, per tant, que els béns materials i els personals es vegin menys 
amenaçats en cas d’episodis extraordinaris d’avingudes. Els fenòmens 
meteorològics extrems s’estan convertint en habituals degut al canvi climàtic, i 
per consegüent, cal garantir uns ecosistemes fluvials madurs capaços de 
minimitzar els seus efectes. El boscos de ribera, a més a més, actuen de filtres 
de l’aigua, retenint els sediments i els contaminants, oxigenant l’aigua i 
regulant-ne la temperatura. En definitiva, garanteixen una bona qualitat hídrica. 
 
Malgrat la importància ecològica dels boscos de ribera o la seguretat que ens 
aporten, així com el fet que siguin hàbitats de protecció prioritària -molts d’ells 
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protegits per la llei-, a Catalunya, de forma reiterada, s’han fet actuacions que 
els ha afectat molt negativament. Les últimes setmanes aquestes actuacions 
s’han intensificat de forma molt generalitzada i preocupant. L’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) està portant a terme actuacions d’eliminació i destrucció dels 
boscos de ribera i dels ecosistemes fluvials a molts rius i rieres del nostre país, 
entre els quals el Celrè i l’Onyar al seu pas per Quart. Aquestes actuacions 
estan vinculades a unes suposades accions “d'urgència” arran dels efectes del 
temporal Glòria. 
 
Amb l’excusa de treure fusta morta acumulada per la riuades, es treuen molts 
dels arbres vius, actuant, sovint, en trams on aquesta suposada fusta morta era 
inexistent. Si el tema ja és greu per si mateix cal afegir que aquestes 
actuacions s’estan duent a terme en plena època de reproducció, just quan els 
boscos de ribera estan plens de nius i pollets, provocant-ne la seva destrucció. 
 
Les actuacions que està realitzant l’ACA estan provocant uns impactes 
ecològics de primera magnitud, afectant espais naturals i espècies protegides 
per la llei. A més, resulten accions irresponsables, ja que la transformació dels 
rius i rieres en uns simples canals de desguàs augmenta el poder destructor de 
l’aigua. En futurs períodes d’avingudes es pot pronosticar que, en aquests 
trams on l’ACA està actuant, els efectes destructius de l’aigua poden ser molt 
més importants. 
Per tot això l’Ajuntament de Quart, pren següents: 
 

ACORDS 
 

1. Reclamar a l’ACA que porti a terme els treballs necessaris per restaurar 
els espais naturals afectats dels rius Onyar i Celrè per tal de recuperar 
els valors naturals que han estat eliminats. 

2. Exigir al Departament de Medi Ambient i a l’ACA que els rius, rieres i la 
resta de cursos fluvials d’arreu de Catalunya siguin considerats espais 
naturals d’alt interès ecològic i, en conseqüència,siguin gestionats 
sempre amb aquesta premissa. 

3. Reclamar a l’ACA que en les actuacions que es duguin a terme a les 
lleres dels rius s’apliqui allò que ja contempla la mateixa ACA en el seu 
manual de “Criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i 
conservació de les lleres públiques” on s’esmenta que: 

 
“Els treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els períodes 
de reproducció de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial i 
protegides per la legislació específica. En concret, per a la nidificació d’aus 
caldrà acotar les actuacions, sempre que sigui possible, fora del període 
comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost”. 
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4. Exigir al Departament de Medi Ambient i a l’ACA que en les actuacions 
en les lleres fluvials hi hagi una direcció ambiental que en faci una 
supervisió prèviament i durant l’execució dels treballs, per tal de 
garantir la minimització dels impactes ambientals. 

5. Mostra la seva solidaritat amb la resta de municipis de Catalunya 
afectats i mostrar la seva predisposició a poder actuar de manera 
conjunta. 

6. Que es notifiquin aquestes resolucions al Departament de Medi 
Ambient, l’ACA, la FMC, l’AMC i la Plataforma Salvem els Rius. 

 
El Sr. Alcalde i el Sr. Serra exposen els antecedents e la mateixa, i sotmesa a 
votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
14.- MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
“ La nostra societat actual no s’entendria sense la pràctica de l’esport. Una 
activitat que, sobretot en les edats infantil i juvenil, a més de permetre l’exercici 
fisic -tan important per a una bona salut en un context tan sedentari com el 
d’avui- fomenta valors clau en el desenvolupament de les persones com la 
companyonia, el treball en equip, l’esforç, l’esperit de superació o el 
compromís. 
Una de les maneres més esteses i acceptades de dur a terme la pràctica 
esportiva és a través de clubs esportius que usen els equipaments municipals 
cedits pels respectius ajuntaments. 
 
En el cas del municipi de Quart comptem amb cinc clubs esportius d’aquestes 
característiques, mitjançant els quals la mainada i el jovent del municipi -així 
com d’altres poblacions veïnes- tenen la possibilitat de practicar cinc esports 
diferents -bàsquet, futbol, futbol sala, gimnàstica rítmica i patinatge artistic-. 
Unes entitats, doncs, que realitzen una tasca socioeducativa i de lleure a nivell 
municipal. 
  
Per al bon funcionament de l’activitat esportiva és bàsica una bona entesa 
entre els propietaris dels equipaments -l’ajuntament- i els gestors de l’activitat -
els clubs-. Lamentablement, a dia d’avui, aquesta premissa no es compleix a 
Quart. 
 
El novembre del 2018 l’ajuntament decidia rescindir el conveni que mantenia 
amb la UE Quart referent a l’ús del camp de futbol municipal Gaudenci Sellés, 
un any i mig més tard encara no ha presentat cap proposta de nou conveni al 
club. 
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El juny de 2019 prenia possessió un nou equip de govern municipal, a dia 
d’avui encara no s’ha convocat, des de la Regidoria d’Esports, els clubs 
esportius per abordar com es podia col·laborar des de l’Ajuntament en dur a 
terme els seus projectes i afrontar les seves necessitats. 
 
El setembre de 2019, tot i saber que el pavelló poliesportiu és un equipament 
saturat i que la majoria de les competicions de bàsquet i futbol sala ja havien 
començat, l’Ajuntament va decidir disposar-ne durant un cap de setmana per 
celebrar-hi una fira de modelisme que es podria haver fet perfectament al local 
social. 
 
Durant la temporada 2019-20 els clubs que necessiten d’un equipament amb 
les característiques del pavelló esportiu per als entrenaments i competicions -
bàsquet, futbol sala, patinatge i rítmica- no n’han pogut fer ús d’una manera 
equitativa en no haver-hi hagut cap proposta de repartiment d’horari per part de 
l’Ajuntament. 
 
Arran de les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de la COVID-19 
per a la realització de casals infantils l’Ajuntament de Quart va decidir de 
manera unilateral disposar del pavelló poliesportiu, el camp de futbol i el local 
social durant els mesos de juliol i agost. Aquesta decisió va comportar que els 
clubs 
de bàsquet, futbol i gimnàstica rítmica es quedessin sense espai on dur a terme 
els campus esportius que acostumen a organitzar els estius -els quals són una 
de les seves principals fonts de finançament- i que enguany tenien previst de 
dur a terme complint amb les normatives de seguretat establertes per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Apostem per una bona convivència entre veïns; per un ús dels equipaments 
municipals per a activitats lúdiques, esportives, culturals i recreatives; per unes 
entitats que siguin dinamitzadores de la societat; pel diàleg i el consens com a 
eines d’actuació política; i per una gestió eficaç, eficient i al servei de la 
població dels equipaments municipals. 
 
Per tot això al ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
• Convoquin, abans no finalitzi el mes de juliol, les directives dels clubs 

esportius municipals a una reunió en la qual es presentin el projecte 
esportiu de l’equip de govern (quin model volen fomentar i de quina 
manera) i el de cada club, s’expliqui i es prengui en consideració com 
s’han vist afectats els clubs per l’estat d’emergència causat per la 
COVID-19 i es crei un clima de confiança entre ambdues parts. 
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• Consensuïn un ús i un repartiment equitatiu d’horaris del pavelló entre 
els diferents clubs que el necessiten per a les seves pràctiques 
esportives habituals. 

• Es reuneixin amb la junta de la UE Quart per elaborar conjuntament un 
nou conveni d’ús dels dos camps de futbol municipals en el qual quedin 
clars, entre d’altres aspectes, la gestió del bar, la neteja dels 
equipaments, el pagament dels subministraments i les reparacions de 
desperfectes. 

• Estableixin, també, convenis sobre l’ús del pavelló amb els clubs 
esportius que en són usuaris. 

 
 
No defugim la nostra responsabilitat i, en conseqüència, a més de presentar 
aquestes propostes ens oferim, si ambdues parts ho consideren adient, a 
participar en les reunions que calgui per aconseguir aquesta entesa i concòrdia 
de les quals n’ha de sortir beneficiat tot el municipi”. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde manifesta que aquesta 
moció l’ha presentat el grup municipal de la CUP i que, a part d’alguns errors 
que conté, l’Equip de Govern no l’acaba d’entendre i no sap a nom de qui es 
parla. El Sr. Serra intervé per defensar-la i fer els aclariments oportuns. 
S’estableix un debat viu i intens, amb intercanvi d’opinions, diverses i 
contraposades, i l’intervenció de diferents regidors sobre el contingut de la 
mateixa. 
 
Finalment, sotmesa aquesta Moció a votació, NO s’aprova, per set vots en 
contra (l’equip de govern menys el Sr. Mas), dos a favor (Sr. Serra i Sr. Benac 
– sí crític-) i dues abstencions (Sr. Mas i Sr. Roura). 
 
 
15.- MOCIÓ PER L’IMPULS D’UN TANATORI PÚBLIC COMARCAL 
 
Exposició de motius: 

 
La gestió de la mort i els serveis que comporta ha sigut un debat molt 
present els últims anys al nostre poble i al país. Durant molt de temps aquest 
tema havia sigut un tabú, però les crítiques de les famílies de les persones 
mortes pels preus abusius i l'opacitat dels costos i del servei han aixecat una 
onada de reivindicacions perquè aquest servei no sigui tractat com una 
simple mercaderia. I és que totes les persones naixem i morim; i mentre 
quan comencem la vida tenim serveis públics i de qualitat per garantir els 
parts gratuïts, quan la deixem hem de passar per l'embut de les 
multinacionals de la mort i pagar unes quantitats de diners fora del sentit 
comú. 
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Aquesta realitat s'ha vist accentuada els últims mesos amb la pandèmia de 
la Covid-19. Més de 10.000 persones a Catalunya i més de 600 a 
comarques gironines. Alguns ajuntaments han arrencat un compromís de 
l'empresa Mémora per aquests dies perquè oferís els serveis més bàsics per 
un preu aproximat de 2.000 euros. Tanmateix, sabem que no sempre 
l'empresa posa aquest preu de sortida quan els usuaris hi contacten i que, 
sovint, aprofitant els moments complicats de la mort i més enmig d'una 
pandèmia, aquest no és el preu que acaben assumint les famílies, més 
preocupades per altres qüestions. 

 
En aquest sentit, entenem que Quart s'ha de sumar a la proposta del 
tanatori públic que ja va aprovar la ciutat de Girona en el ple del passat 11 
de maig de 2020, i exercir conjuntament el seu lideratge a la comarca per a 
què un servei essencial com és la gestió de la mort tingui una vessant 
pública per garantir el millor servei possible a un preu digne i amb uns 
criteris que superin els interessos del mercat. La Covid-19 ens ha demostrat 
més que mai que aquest és un tema que no tenim solucionat, ni pel que fa a 
la ciutat de referència, ni al nostre municipi ni a la comarca, que hem de 
recordar que és una de les que té menys tanatoris per habitant de la 
demarcació. 

 
A més a més, ja fa temps que alguns grups municipals del ple de Girona i 
del de Quart en aquesta legislatura, entenem que és hora de bastir una àrea 
urbana, compartint necessitats i projectant des de les institucions projectes 
que sumin i millorin la qualitat de vida de les famílies dels municipis de l'àrea 
urbana. Posar en pràctica l’acció de mancomunar serveis com, per història, 
ja ha vingut fent Girona amb Salt o Sarrià de Ter i tirar endavant una 
infraestructura com aquesta seria una gran noticia pel nostre municipi i per 
tota la comarca. Les dades, com s’ha fet palès amb el cas de Terrassa, 
demostren que és una aposta de futur. 

 
Per tot plegat es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
- Que Quart lideri l’impuls, conjuntament amb Girona i els municipis veïns 
que ho desitgin, un tanatori públic a la comarca del Gironès que permeti tenir 
accés a un servei públic dels serveis funeraris en el seu conjunt. 

 
- Que es notifiqui a l’Ajuntament de Girona l’aprovació d’aquesta moció i 
seguidament es concreti una reunió amb la seva alcaldessa per intercanviar 
opinions al respecte i començar a planificar el projecte. 
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Abans de sotmetre la moció a votació intervé el Sr. Serra i el Sr. Benac, que fa 
explicació del sentit del vot (abstenció) del seu grup municipal 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per vuit vots a favor i tres abstencions  
(ERC-AM i Sílvia Ballesteros). 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Benac i realitza diferents preguntes : 
- Sobre l’enregistrament de les sessions plenàries. El Sr. Lado respon que 
s’estan estudiant diferents pressupostos per poder-ho fer. 
- Sobre els danys que va ocasionar el “Glòria”. El Sr. Cortés diu que s’ha actuat 
i s’han demanat ajuts que encara no han arribat. En funció de les disponibilitats 
pressupostàries es van fent els diferents treballs d’arranjament. 
- Sobre la revista municipal “Celrè”. L’Alcalde diu que sortirà la setmana vinent, 
amb millores en el format,. 
- Sobre el porta a porta de la recollida de deixalles. El Sr. Cortés respon que és 
un tema del Consell Comarcal i que li consta que hi estan treballant. La previsió 
és que es comenci a aplicar a començaments de l’any vinent, si no hi ha més 
entrebancs. 
- Sobre la campanya del dia 28 de juny del moviment d’alliberament LGBT. La 
Sra. Ballesteros explica tot el que es va fer, amb les possibilitats limitades 
disponibles. Quan a no posar la bandera del moviment a la balconada de 
l’Ajuntament, la Sra. Ballesteros diu que no es va posar en compliment de 
sentencies judicials que així ho expliciten. El Sr. Benac i el Sr. Serra consideren 
que es tenia que haver posat, per dignitat, encara que suposés un acte de 
desobediència. La Sra. Ballesteros no hi està d’acord. Si que tots consideren 
que de cares a l’any vinent, i amb bona entesa, es poden consensuar més 
accions reivindicatives i de dignificació del moviment. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Serra. Primerament fa una exposició sobre 
la situació sanitària, social i econòmica originada per la pandèmia de la Covid-
19 i seguidament planteja un seguit de preguntes : 
- Sobre els 40.000,00€ aprovats per a pal·liar els efectes socials de la 
pandèmia. El Sr. Alcalde diu que es van tramitant en funció de la demanda per 
a la quan estan previstos. També exposa alguns dels inconvenients legals que 
es poden presentar per aquests ajuts a comerços. La Sra. Ballesteros també 
exposa que aquests ajuts es canalitzen a través dels Serveis Socials, i que de 
moment no hi ha hagut una demanda nombrosa. Veurem més endavant. El Sr. 
Batlle explica també la campanya de promoció als establiments comercials de 
Quart, a la qual el Sr. Serra hi planteja un seguit d’objeccions. Es produeix tot 
seguit un debat entre el Sr. Serra i el Sr. Batlle sobre aquesta campanya, els 
seus objectius, finalitats i resultats. 
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- Sobre el nou format de la revista municipal “Celrè”, que ja ho ha comentat 
anteriorment amb el regidor Sr. Lado. Aquest darrer aprofita per agrair la 
participació de tots els que el fan possible. 
- Sobre  l’autobús dels estudiants de batxillerat.  Planteja una proposta perquè 
l’autobús de la línia ordinària en determinades hores arribi fins a Vilablareix. El 
Sr. Alcalde diu que tot això ja s’ha plantejat a l’empresa i han rebut una 
negativa total. El mateix passa amb altres alternatives proposades. S’inicia un 
debat extens entre aquests dos regidors sobre el particular. També intervé el 
Sr. Lado per fer aclariments sobre l’ajut al transport públic als estudiants, amb 
conveni amb l’ATM. 
- Sobre les obres del camp de futbol i de la tanca del camp de La Creueta. El 
Sr. Cortés diu que està tot adjudicat i encarregat, i que estan esperant que les 
empreses tornin a plena activitat. 
- El Sr. Serra aprofita per agrair al Sr. Cortés la celeritat en la resolució de  
determinats temes relacionats amb la seva regidoria. 
- Sobre la diferencia de cost del Casal d’estiu respecte altres anys. La Sra. 
Larramendy diu que esperen al final del casal per fer balanç econòmic i de 
l’activitat. Sí que s’haurà incrementat el cost per totes les mesures de prevenció 
relacionades amb la Covid. 
- Sobre el sobrecost  de la Festa Major. El Sr. Alcalde diu que tot i que s’hauran 
d’adoptar moltes mesures extraordinàries, no preveuen cap sobrecost per la 
limitació i supressió d’activitats, també a causa de la Covid. 
-  Sobre la Junta de Portaveus prevista. El Sr. Alcalde considera que les 
reunions que s’han anat fent amb tots els representants dels grups polítics ja 
compleix la funció de la Junta de Portaveus. 
- Sobre la no obertura de la piscina municipal aquest estiu. Considera que es 
tenia que haver obert i no hi valen les excuses de les obres. El Sr. Cortés diu 
que hi havia unes obres de millora previstes que no s’han pogut fer. També la 
situació sanitària ha anat canviant dia a dia. Tot plegat aconsella no obrir-la 
aquest any. 
- Sobre la “food truck” que s’ha instal.lat a la Plaça el Pavelló. Diu que tot 
l’expedient és correcte però considera que les taxes són insuficients i podria ser 
un greuge. El Sr. Alcalde diu que s’ha aplicat les ordenances i s’ha atorgat la 
llicència amb coneixement dels altres establiments municipals relacionats.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les vint-i-una hora hores i quaranta 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 


