AJUNTAMENT DE QUART

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

SE-11/2020
05/2020
Ordinària
16 de setembre de 2020.

A Quart, a16 de setembre de 2020, quan són les vint hores i cinc minuts, en
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota
la presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió ORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a
aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, titular de la
Corporació.
Hi assisteixen:
Sr. Carles Gutiérrez Medina
Sr. Miquel Cortés Cardenal
Sra. Sílvia 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. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió 04 /2020
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió Especial de
Comptes.
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4.
5.
6.
7.

Aprovació de la modificació dels representants en òrgans col·legiats.
Aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023.
Aprovació del Pla Econòmic Financer 2020-2021.
Aprovació de la inscripció del carrerer (situmun) en el Registre Cartogràfic
de Catalunya.
8. Aprovació del conveni de delegació amb Xaloc.
9. Aprovació de l’adjudicació al Consell Comarcal del Gironès de parcel·la per
a instal·lació de deixalleria comarcal.
10. Ratificació acord Junta de govern Local del Pacte d’alcaldes pel clima i
energia.
11. Autorització compatibilitat
12. Donar compte de resolucions d’alcaldia.
13. Moció pressupostos participatius
14. Moció mobilitat sostenible
15. Moció aprovació protocol ecologista
16. Moció suficiència financera ens locals
17. Precs i preguntes.
1.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIO
04/2020
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 01 de juliol de 2020 es va celebrar Ple ordinari 04/2020.
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.
El Sr. Serra demana que s’hauria de canviar el nom de la Regidora Sra. Sílvia
Ballesteros pel de Sílvia Vidal, que és com es diu ara amb el canvi que ha fet
de primer cognom. L’al·ludida diu que no s’hi havia fixat però que sí, que s’ha
de fer aquets canvi. També diu el Sr. Serra que s’hauria de corregir l’error de
dates en el punt de la renúncia de la Sra. Subiña, i que en el torn de Precs i
Preguntes hauria de constar-hi que les crítiques que ell realitza sobre el Celrè,
aquestes van ser en sentit positiu i elogioses.
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Fetes aquestes correccions, es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- APROVAR l’acta corresponent a les sessió:
1. De data 01 de juliol de 2020, Ple ordinari 04/2020.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dona compte, entre d’altres, del següent :
-

-

-

-

De l’agraïment als dos regidors del grup municipal d’ERC per acceptar el
repte plantejat de formar part de l’Equip de Govern. Ha estat un gest de
valentia i de ganes de treballar pel municipi d’unes persones molt vàlides
per la gestió de les regidories assignades, cosa que agraïm.
De la subvenció de la Diputació per a la gespa del cap de futbol, que
inicialment va estar denegada i que hi hem anat a parlar, i s’han
compromès a concedir, tal i com havíem acordat des de la renúncia de
l’any passat.
També la Diputació concedirà a l’Ajuntament de Quart una subvenció
pels desperfectes del Glòria de 13.000,00.-€ euros, que agraïm però
considerem insuficient.
Dels bons resultats dels Casals juvenils. Amb l’afegit que s’ha creat un
grup de joves que col·laboraran en diferents activitats municipals.
De l’inici del curs escolar, que s’ha pogut fer amb una certa normalitat,
dins de les circumstàncies especials amb les que ens trobem per la
pandèmia del Covid-19
De la voluntat de compra per part de la gran artista plàstica Eugènia
Balcells de la finca de Cal Rei del Castellar. Hem estat convidats a una
projecció audiovisual allà mateix, per veure quin són els projectes que té
previstos de cara a la seva fundació, cosa que considerem molt positiva
pel municipi.
Els alumnes de batxillerat disposaran de plaça d’autobús per assistir a
l’institut de Vilablareix.

3.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
Antecedents de fet.
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Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i
celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la
comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència
obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles
20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el canvi en la composició del Grup Municipal d’ERC-AM.
Fonaments de dret.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- CONSTITUIR la Comissió Especial de Comptes, que dictaminarà pel
sistema de vot ponderat, i que estarà formada pels membres següents:
1. Presidenta: Sr. Carles Gutiérrez Medina – President, designat pel Grup
Municipal de QA-AM.
2. Vocal: Sr. Narcís Mas Martí, Segon Tinent d'Alcalde, designat pel Grup
Municipal de PSC-CP.
3. Vocal: Sr. Arnau Benac González, designat pel Grup Municipal d’ERCAM.
4. Carles Joan Serra Coll, designat pel Grup Municipal de CUP-AMUNT.
5. Carles Velasco Perarnau, en la seva qualitat de secretari-interventor de
la Corporació, o funcionari en qui delegui.
6. Joan Donat i Font, en la seva qualitat de tècnic de serveis econòmics, o
funcionari en qui delegui.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat
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4.- MODIFICACIÓ
COL·LEGIATS

NOMENAMENT

DE

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

Antecedents de fet.
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en els
òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Fonaments de dret.
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- NOMENAR representants de l'Ajuntament de Quart als òrgans col·legiats
competència del ple a les persones que s'indiquen a continuació:
1. Agrupació de Defensa Forestal de Quart:
a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal.
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina
2. Associación Española de Ciudades de la Cerámica:
a. Titular: Sr. Carles Gutiérrez Medina.
b. Suplent: Sra. Jordi Batlle Egea
3. Consorci de les vies verdes de Girona:
a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal.
b. Suplent: Sr. Narcís Mas Martí.
4. Consorci de les Gavarres:
a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal
b. Suplent: Sr. Narcís Mas Martí
5. Consell Escolar CEIP Santa Margarida:
a. Titular: Sra. Venesa Edith Larramendy
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina
6. Consell Escolar CEIP 9D4T:
a. Titular: Sra. Venesa Edith Larramendy
b. Suplent: Sra. Carles Gutiérrez Medina
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7. Consorci Govern Territorial de Salut del Gironès-Pla de l’Estany-Selva
interior:
a. Titular: Sr. José Roura Méndez
b. Suplent: Sra. Sílvia Vidal Olmedo.
8. Consorci Localret:
a. Titular: Sr. Narcís Mas Martí
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina.
9. Comissió de seguiment del Conveni entre l’Agència de Protecció de la Salut i
l’Ajuntament de Quart:
a. Titular: Sra. José Roura Méndez
b. Suplent: Sra. Sílvia Vidal Olmedo.
c.
10. Escola de Música del Gironès:
a. Titular: Sra. Venesa Edith Larramendy
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina
11. Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona
a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal
b. Suplent: Sr. Narcís Mas Martí
12. Junta Pericial del Cadastre de Rústica:
a. Titular: Sr. Narcís Mas Martí
b. Suplent: Sr. Miquel Cortés Cardenal
13. Junta de compensació sector “Pla de l’Illa”:
a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina
14. Consorci del Ter:
a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina

15. CILMA
a. Miquel Cortés Cardenal
b. Carles Gutiérrez Medina
16. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
a. Sílvia Vidal Olmedo
b. Carles Gutiérrez Medina
Segon.- DONAR TRASLLAT certificat del present acord a les entitats esmentades al
punt anterior.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat
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5.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT DEL MUNICIPI DE QUART
2020-2023
Antecedents de fet
1. La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Quart, juntament amb els
serveis de joventut municipals, ha redactat el Pla Local de Joventut 20202023, fent una anàlisi de la situació de la joventut del nostre poble, de les
seves problemàtiques, de les seves necessitats, obtenint un camí cap a
l’aplicació de polítiques municipals que incideixin en les possibles
mancances i apliquin mecanismes per resoldre els problemes dels joves de
Quart.
2. El Pla Local de Joventut ha de ser l’eina de treball per encara les polítiques
municipals referent als joves.
3. Per l’efectivitat d’aquest Pla Local de Joventut, caldrà la implicació de les
àrees que tenen incidència en algun aspecte de la vida del jovent, que en
definitiva són quasi totes les regidories i molt especialment cultura,
ensenyament, educació, serveis socials, cooperació i esports.
4. La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya recomana la
confecció d’aquests Plans Locals de Joventut per tal de treballar de manera
eficient les polítiques municipals de joventut
Fonaments de dret





Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Per això la Regidora de Joventut proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Pla Local de Joventut, 2020-2023 del municipi de Quart,
elaborat per la regidoria de joventut.
Segon.- NOTIFICAR els acords adoptats al Consell Comarcal del Gironès i a la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el Sr. Lado per
exposar els antecedents i contingut de la mateixa.
Intervé el Sr. Serra per dir que considera que hi ha hagut poca participació, i
que el jovent com més gran és, menys acudeixen al punt d’informació juvenil.
Considera que s’ha de millorar la participació juvenil i que és un pla continuista
amb l’anterior. No tracta un dels problemes importants pel jovent de Quart :
l’habitatge. S’han de buscar solucions transversals per aquest problema, amb
l’implicació d’altres regidories com ara urbanisme o hisenda.
Seguidament s’estableix un debat entre diferents regidors sobre aquesta
problemàtica i la funció del Pla de Joventut.
Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots a favor i un en
contra (CUP).
6.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER EXERCICIS 2020/2021.
Antecedents de fet.
1. La liquidació del pressupost de l’exercici 2019, aprovada per resolució de l’alcaldia
número 85/2020, de data 6 de maig, no compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària ni la regla de despesa.
2. En cas d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic en el moment
de l'aprovació o liquidació del pressupost, cal aprovar un pla econòmic i financer en
els termes previstos a l’article 21) de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’article 10 de l’Ordre
ECF/138/200, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals,
per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament o
inestabilitat pressupostària.
3. Que en el mes de juliol i agost de 2020 s’elabora la memòria justificativa del Pla
Econòmic Financer.
4. Aquest Pla ha estat elaborat per l’àrea d’hisenda, l’alcaldia, serveis econòmics i
tècnics de la Corporació amb l’assistència de XALOC.

Fonaments de dret.




Reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola, de 27 de setembre de
2011.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic.
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Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.
Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Reglament (CE) número 2223/96, de 25 de juny de 1996, relatiu al sistema
europeu de comptes nacionals i regionals i les seves modificacions
posteriors.
Manual de SEC95 sobre el dèficit públic i el deute públic.
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les
corporacions locals.
Guía per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la
LOEPSF per a la corporacions locals.
Acord del Consell de Ministres, de 28 de juny de 2013, pel qual es fixen els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic pel conjunt de les
administracions públiques, pel període 2014-2016 i el límit de la despesa no
financera del Pressupost de l’Estat pel 2014.
Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera.
Notes informatives, de 14 de gener i 14 de febrer de 2014, sobre els
procediments de tutela financera dels ens locals en el marc de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Informació a comunicar pel compliment de les obligacions contemplades a
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector
durant l'any en curs i el següent.

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

AJUNTAMENT DE QUART

D’acord amb l’art. 23 de la normativa de referència, aquests plans s’han de
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’ incompliment.
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació,
per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’
incompliment, per la posada en marxa del pla.
Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement. A més a
més, d’acord amb l’article 9.2 l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, la Corporació Local, en el termini de cinc dies naturals des de
l’aprovació del Pla econòmic i financer, el remetrà al ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per a la seva publicació en el portal web.
Per això, es proposa al Ple Local l’adopció del següents,
ACORDS

Primer.- APROVAR el Pla Econòmic Financer pel període 2020 i 2021 pel qual
s’aconsegueix evitar l’incompliment de les regles fiscals en l’exercici 2020 i 2021.
Segon.- EXPOSAR, a efectes purament informatius, el Pla Econòmic Financer
2020/2021, al públic mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, d’acord amb l’article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
Tercer.- TENIR-LO a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Quart.- TRAMETRE un exemplar i demés documentació adient del Pla
Econòmic Financer als organismes competents de l’Estat i Generalitat.
Cinquè.- FACULTAR, tan àmpliament en dret sigui necessari, al Sr. Alcalde per
l’execució i desplegament de la present resolució.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Interventor exposa els
antecedents i el contingut de la mateixa
Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots a favor i una
abstenció (CUP).
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7.- APROVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DEL CARRER (SITMUN) EN EL
REGISTRE CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
Antecedents de fet:
1. El SITMUN, el Sistema d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de
Girona és una eina de consulta que integra cartografia i bases de dades amb
tecnologia servidor de mapes via web.
Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques,
com el cadastre, el planejament urbanístic, ortofotos, xarxa viària, entre
d’altres, gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Girona, posant
aquesta informació a l’abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà
(internet).
2. En data 2 de març de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Quart va aprovar
l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN de la Diputació de Girona. (exp SE33/2017), d’acord el protocol d’adhesió aprovat per la Diputació de Girona el
20/12/2016.
3. Per tal d’ampliar els avantatges de la utilització d’aquesta eina (SITMUN) es
van afegint nous mòduls de gestió del territori que s’integren automàticament
al sistema. Aquest és el cas dels mòduls de manteniment de carrers, de
gestor d’expedients, de cens d’habitatges i solars buits, i de polígons
industrials, entre d’altres.
4. En data 14.08.2020 i registre de sortida S2020000537 l’Ajuntament va enviar
a la Diputació de Girona (Àrea de Promoció Econòmica) la sol·licitud de
l’aplicació d’integració del SITMUN amb Gestor d’Expedients i la sol·licitud de
l’aplicatiu de manteniment del carrer.
5. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), amb el suport de la
Diputació de Girona, ha actualitzat el carrerer del municipi d’acord informació
facilitada per l’Ajuntament de Quart.
6. La tècnica municipal, ha revisat el carrerer realitzat per l’ICGC i hi dóna la
conformitat. A partir d’ara aquest aplicatiu del carrerer s’actualitzarà anualment
per l’Ajuntament i es comunicarà la seva actualització a la Diputació de
Girona.
Fonaments de dret


Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el
reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat
pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.
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Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
dispone la publicación de la Resolución de 1 de abril, de la presidenta del
Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación
Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del padrón municipal.



Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del régimen 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques



Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).

Atès que la normativa padronal estableix l’obligatorietat de mantenir les dades
actualitzades i la responsabilitat de l’Ajuntament respecte aquesta informació.
Atès que la tècnica municipal ha revisat i donat la conformitat a la
documentació gràfica elaborada per l’ICGC i facilitada per la Diputació de
Girona.
L’Ajuntament de Quart sol·licita a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) la inscripció al Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital
referent a les adreces del municipi vigent amb data d’avui, i amb aquesta
finalitat s’autoritza a l’ICGC a la lliure distribució d’aquesta informació per a les
finalitats que li són pròpies en l’exercici de les seves competències i en les
competències dels Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, sol·licita a la Diputació de Girona l’accés a l’aplicació informàtica
del manteniment del carrerer, per a les posteriors actualitzacions.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer. Sol·licitar la inscripció al Registre Cartogràfic de Catalunya de les
adreces del municipi, vigent a data d’avui.
Segon. Autoritzar a l’ICGC a la lliure distribució d’aquesta informació per les
finalitats que li són pròpies.
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Tercer. Trametre un certificat d’aquest acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) i a la Diputació de Girona – Àrea de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
8.- APROVACIÓ REGIM DE FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ
CONFERIDA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE
GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUI ALTRES INGRESSOS DE
DRET PÚBLICS LOCALS ÉS EL REGULAT AL PLA DE SERVEIS APROVAT
PER XALOC.
Antecedents de fet.

1. De conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL i l’article 7 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), aquest Ajuntament va aprovar
delegar a la Diputació de Girona diverses facultats de gestió, recaptació i
inspecció de diferents tributs i altres ingressos de dret públic amb la
subscripció del corresponent conveni de data 13/10/2006.
2. L’any 2015 es van aprovar dos normes amb un calat transcendental en les
administracions públiques, com són la Llei 39 i 40, d’1 d’octubre de 2015,
que van entrar en vigor l’any 2016. Aquestes dues normes han substituït la
Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC).
3. Concretament, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP), a diferència de la LRJPAC, dedica tot un capítol a la
regulació dels convenis i el seu article 49, en regular el seu contingut
estableix:
“(...) h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles
següents:
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a
l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.”
Tanmateix, la seva Disposició addicional vuitena regula l’adaptació dels
convenis vigents subscrits amb anterioritat a l’aprovació de la norma
esmentada tot establint:
“1. Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han
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d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de
vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article
49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si
existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de
vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de
la present Llei.
2. Tots els organismes i les entitats, vinculats o dependents de qualsevol
Administració pública i independentment de quina sigui la seva naturalesa
jurídica, existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’estar
inscrits en l’Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local en el
termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor esmentada.”
4.- D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaran sense
efecte -per no haver estat adaptats els convenis subscrit/s per XALOC i
l’Ajuntament relatius a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels ingressos
de dret públic, sense que això afecti no obstant als acords de delegació
adoptats per aquest Ajuntament en el seu moment, els quals recullen
expressament l’abast i contingut de la delegació conferida i acceptada pel Ple
de la Diputació de Girona, que resten vigents. L’efecte doncs, rau únicament en
el règim de funcionament de la prestació del servei regulat al conveni i signat
entre les parts, règim que d’altra banda, també ve recollit en bona part en el Pla
de serveis aprovat per XALOC per a la realització de les facultats delegades en
matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
5.- L’acord del Consell Rector que va aprovar el Pla de serveis per a la
prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic de XALOC l’any 2006, establia que el conveni que les
parts havien de subscriure en el moment de la delegació únicament era
l’expressió de les administracions signants “mitjançant el qual es concreta la
realització, per part de la Xarxa Local de Tributs, de les facultats de gestió”.
Aquestes facultats de gestió consten descrites en els l’acords de Ple adoptats
per aquest Ajuntament i acceptades per la Diputació de Girona. Per tant, el
contingut del conveni no és més que una reiteració d’aquestes funcions
recollides, amb l’expressió d’aquells altres aspectes relatius a la forma en què
XALOC durà a terme, prestarà o exercirà les funcions delegades. Aspectes, tot
ells -com s’ha exposat- recollits en el Pla de serveis per a la realització per part
de XALOC de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic aprovat el 2006.
6.- Tanmateix, cal recordar que de conformitat amb el que disposa l’article 7 del
TRLHL, és l’acord de delegació i no el conveni (que en tot cas el complementa
o desenvolupa) el que fixa l’abast i contingut de la delegació. En aquest sentit,

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’apartat b) de l’article 8 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, estableix que la recaptació dels deutes la
gestió dels quals estigui atribuïda a l’entitat local es podrà portar a terme:
“Per altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan s’hagi establert
així legalment, quan s’hagi formalitzat amb aquests ens el conveni
corresponent o quan s’hagi delegat aquesta facultat en aquests ens, (...)”
7.- El nou règim jurídic dels convenis regulats a la LRJSP no és operatiu en el
marc de la delegació de competències en matèria de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, ja que la delegació d’aquesta matèria té
un esperit de continuïtat que va, amb caràcter general, molt més enllà del
màxim d‘anys de vigència que permet la normativa de règim jurídic del sector
públic actual pels convenis. El fet de subscriure cada vuit anys un nou conveni
per regular els aspectes que ja estan recollits al Pla de serveis aprovat per
XALOC és inoperatiu, sobretot, quan es pot aprovar mitjançant l’acord
corresponent que el règim de delegació de les competències conferides es
regula segons l’establert al Pla de serveis aprovat per l’entitat delegada, sense
perjudici evidentment del dret de revocació o renúncia que ostenten ambdues
administracions.
8.- En data 7 de juliol de 2020, el Consell Rector de XALOC ha derogat el Pla de
serveis aprovat el 2006 i ha aprovat un de nou per a la realització per part de
XALOC de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020),
actualitzat i més desenvolupat, que regula a part dels ingressos de dret públic
que es poden delegar i les funcions que implica la delegació conferida per les
entitats locals de forma clara i precisa, el règim de funcionament per a la
prestació del servei, tot incidint en els mateixos aspectes o àmbits regulats al/s
conveni/s.
Fonaments de dret.







Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació.

Per tot el que s’ha exposat, i atès que en el 2 d’octubre de 2020 el convenis
subscrits per aquest Ajuntament i la Diputació queden sense vigència, es
considera necessari adoptar un acord per aprovar que la delegació conferida en
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el seu moment, així com les posteriors ampliacions en el seu cas, que resten
vigents, es regeixen d’ara en endavant per l’establert al Pla de serveis per la
prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona, així com les
modificacions que puguin operar al llarg de la vigència de la delegació.
Per això, es proposa al Ple Local l’adopció del següents,
ACORDS

Primer.-. Aprovar, a partir del 2 d’octubre de 2020, la subscripció de
l’Ajuntament de Quart al Pla de serveis de XALOC per a la prestació del servei
de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic,
aprovat pel Consell Rector de XALOC (BOP Girona núm. 135 de 15 de juliol de
2020) i les modificacions que puguin operar, en substitució dels convenis
subscrits per aquest Ajuntament que regula el règim de funcionament de la
delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de diferents ingressos
de dret públic, amb motiu de la seva pèrdua de vigència.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona i a XALOC als
efectes oportuns.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
9.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DIRECTA D'ÚS
PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS PER INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ D’UNA DEIXALLERIA COMARCAL
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Quart és propietari del següent bé immoble:
Referència cadastral – 6949351DG8464N0001XO
Localització – Carrer Rodell 15-19 – 17141 – TM de Quart
Classe: Sòl Urbà Consolidat – Equipament
Superfície: 2.846 m2
Ús: Espectacles, cultural, docent, esportiu, benèfic, sanitari i instal•lacions pel
dipòsit i tractament de residus (Prohibit – Residencial, religiós i comercial)
Any de Construcció: No hi ha cap construcció actualment. És un solar.
Considerant la conveniència de realitzar una concessió administrativa directa
d’ús privatiu d’un bé de domini públic per execució i gestió d’una deixalleria
comarcal vinculada a la prestació del servei de recollida de residus comarcal.
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La forma d'adjudicació de la concessió serà l'adjudicació directa al Consell
Comarcal del Gironès. L'elecció de l'adjudicació directa com a procediment
d'adjudicació es basa en les següents consideracions:
De conformitat amb el que estableix l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, l'atorgament de
concessions sobre béns de domini públic s'efectuarà en règim de concurrència.
No obstant això, es pot acordar l'atorgament directe en els supòsits que preveu
l'article 137.4 d'aquesta Llei, quan es donin circumstàncies excepcionals,
degudament justificades, o en altres supòsits establerts en les lleis.
Que el Ple municipal, en sessió de 4 de març de 2020, va aprovar la proposta
de concessió administrativa directa d’ús privatiu d’un bé de domini públic al
Consell Comarcal del Gironès per l’establiment de la base comarcal del Servei
de recollida de residus i la construcció i gestió d'una deixalleria comarcal
vinculada a la prestació del servei de recollida de residus comarcal.
En data de 13/5/2020, RE: 1377/2020, el Consell Comarcal del Gironès va
presentar la sol·licitud per resultar adjudicatari de la concessió administrativa
directa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per l’establiment de la base
comarcal del Servei de recollida de residus i la construcció i gestió d'una
deixalleria comarcal vinculada a la prestació del servei de recollida de residus
comarcal.
Vist el contingut del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
- Els articles 218, 221 i la disposició addicional primera del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril.
- Els articles 53 a 71 de el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
- Els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques.
- Els articles 9, 115 a 155 i les disposicions addicionals segona, tercera i
Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.
- Plec de clàusules administratives particulars de la licitació.
Examinada la documentació i d’acord amb allò que disposa la disposició
addicional segona de la LCSP i el RPEL, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
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Primer.- ADJUDICAR la concessió administrativa directa d’ús privatiu d’un bé
de domini públic al Consell Comarcal del Gironès per l’establiment de la base
comarcal del Servei de recollida de residus i la construcció i gestió d'una
deixalleria comarcal vinculada a la prestació del servei de recollida de residus
comarcal.
Segon.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde per
a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest
acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Gironès.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
10.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE
JULIOL DE 2020: PROPOSTA D'ACORD DE PLE D’ADHESIÓ AL PACTE
D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE

Antecedents de fet:
Acord de la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2020 de l’adhesió al pacte
d’alcaldes pel clima i l’energia sostenible:
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més
ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant
les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat
accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a
la mitigació necessari i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una
energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a
contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als
consumidors més vulnerables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
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global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament de Quart té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en
un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la seva resiliència amb l’adaptació
als impactes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Quart fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment
de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Segon.- L’Ajuntament de Quart es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel
Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per
part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base
d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la
realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de
Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Quart es compromet també a elaborar un informe de
seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al
Pacte.
Cinquè.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament de Quart serà suspès de la
iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte en cas de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla
d’Acció pel Clima i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis
establerts.
Sisè.- Sol·licitar el Pla de serveis de la Diputació de Girona, consistent en la
redacció PAESC.
Vuitè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el
registre a la plana web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques
de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
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Novè.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple municipal en la propera
sessió que se celebri.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2020.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
11.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA
Antecedents de fet.
La funcionària Sra. APB, adscrit al lloc de treball de tècnica de medi ambient ha
presentat sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per exercir activitat
privada
Correspon al Cap de Servei informar en els expedients la tramitació dels quals
sigui de la seva competència, exposant les disposicions legals o reglamentàries
en què fon el seu criteri. En compliment d'aquest haver de tinc l'honor d'emetre
el següent
La normativa d'aplicació a aquesta sol•licitud es concreta en:
- Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques (art. 2.1.c).
- Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal
al Servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens,
organismes i empreses dependents.
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei
de les Administracions Públiques, en el seu article 2.1.c) estableix que la
mateixa serà aplicable, entre uns altres, al personal al servei de les
Corporacions Locals i dels Organismes dependents, entenent-se inclòs en
aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la
relació d'ocupació.
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que
«l'acompliment d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació
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d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o
activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment
dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.»
L'art. 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix No podrá autorizarse
o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al
personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho
a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor
de incompatibilidad.
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen
que el personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional,
siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars
que es relacionin directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió,
ajuda financera o control en el Departament, Organisme, Ens o Empresa
pública a la qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus serveis,
precisament per evitar que el funcionari o treballador pugui prevaler-se del seu
lloc de treball en l'Administració.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats
del Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals,
laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la
Corporació.
Ates l’informe de secretaria.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS
Primer.- Atès que no concorren en el sol•licitant cap de les dues limitacions
procedeix autoritzar a la funcionària Sra. APB, que ocupa el lloc de treball de
tècnica de medi ambient, a exercir l'activitat privada.
Segon.- Notificar a la interessada i anotar en el Registre de Personal la present
resolució.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les resolucions següents:
-

Resolució de l’alcaldia número 190/2020, de 26 d’agost, d’aprovació de les
línies fonamentals pressupost 2020-2021.
Modificació regidories

El Ple es dona per assabentat
13.- MOCIÓ PER LA IMPLAMANTACIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AL
MUNICIPI DE QUART
Exposició de motius:
La democràcia es un sistema polític basat en la participació de la ciutadania en la
presa de les decisions que els afecten. Actualment la forma que pren al nostre país, i
per tant al nostre municipi, és la de democràcia representativa. Això és, que cada
quatre anys les ciutadanes majors d’edat escullen les persones que els representen,
les quals plantegen i executen les polítiques que afecten a tots els habitants del
municipi. Com tot, tanmateix, la democràcia és millorable. Una manera és treballar per
fer-la cada vegada més participativa de tal manera que les ciutadanes proposin
actuacions per al bé públic que els seus representants hagin de dur a terme.
La ciutadania de Quart, mitjançant els impostos directes, finança gairebé la meitat del
pressupost municipal. En canvi no té el poder de decidir en què s’inverteix cap euro
d’aquest pressupost, la qual cosa no deixa de ser contradictòria i signe d’una
democràcia de baixa intensitat. És desitjable, doncs, que es reverteixi aquesta situació
i s’impliqui la ciutadania de Quart en la gestió dels pressupostos municipals.
Per tot això el ple municipal pren els següents acords:

1. Destinar 20.000€ del capítol d’inversions del pressupost municipal 2021
a pressupostos participatius. Això és, que s’invertiran en allò que proposi
i consideri millor la ciutadania de Quart.
2. Organitzar un procés participatiu obert a les persones majors de 14 anys
empadronades al municipi de Quart dividit en dues fases. Una primera
en la qual es puguin presentar propostes d’inversió no superiors a la
quantitat màxima establerta i que siguin de competència municipal. Una
segona en la qual les propostes presentades que hagin estat validades
siguin sotmeses a votació duent-se a terme la més votada.
3. Establir les bases del procés de pressupostos participatius, fer-ne difusió
pels canals telemàtics i físics municipals, i crear-ne un portal a la pàgina
web de l’Ajuntament que contingui tota la informació actualitzada i a
través del qual es pugui votar telemàticament.
4. Crear un comitè de validació de les propostes format per personal tècnic
de l’Ajuntament i representants dels diferents grups municipals.
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Abans de sotmetre al proposta a votació intervé primer de tot el Sr. Alcalde per
exposar la posició del seu grup en relació als pressupostos municipals
participatius, i a les accions i reunions amb experts que ja havien fet
anteriorment per dur-ho a terme, que no els van acabar de convèncer. És una
qüestió molt complexa que cal debatre amb més profunditat del que es pugui
fer amb una moció plenària. Requereix també d’una inversió considerable, que
en la situació actual de crisi és més que discutible. Per això considera que si
s’ha de fer ha de ser amb un consens municipal molt ampli.
El Sr. Serra també intervé per defensar que la participació ciutadana és un
valor important i que en els darrers anys no s’ha promocionat suficient per part
de l’equip de govern actual.
Sotmesa la moció a votació queda denegada, amb un vot a favor (CUP) dues
abstencions (ERC) i vuit vots en contra (QA, PSC, No Ads)
14.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2020.
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea
de la Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility
Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat
més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de
Setembre. És una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives
que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per
incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia de
transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible,
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa.
Per això és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització
del transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament
per fer-hi front.
Els Ajuntaments de Catalunya han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i
el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar
la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la
millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
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•
Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la
protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció
d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels
recursos energètics.
•
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-la sobre les seves diferents modalitats.
•
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
•
Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el
seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
•
Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi
climàtic passa per un transvasament des del transport privat al transport públic,
i la descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la
societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport
públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i
sobretot el caminar per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible, aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions
Unides que reconeix que
l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una
responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els països i
actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu
del territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per
assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat
sostenible al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana
sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc
sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir
col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures
permanents.
Per tot això, proposem al Ple els següents
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ACORDS
Primer.- Inscriure l’Ajuntament de Quart a la Setmana Europea de la Mobilitat
d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la
European Mobility Week i fer- hi constar les accions acordades en l’acord
segon.
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament de Quart ha impulsat o impulsarà les
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
- Modificació de l’OF IVTM per recollir una bonificació del 50% als vehicles
híbrids i un 75% als vehicles elèctrics.
- Fomentar una mobilitat més tranquil·la i segura per al conjunt de la ciutadania,
sobre tot en les vies més ràpides.
Tercer.- Adherir l’Ajuntament de Quart a l’Estratègia Catalana de la bicicleta
2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a
l’ACM i a la FMC.
Després d’un breu debat entre regidors sobre el contingut de la moció, i la
necessitat que exposa el Sr. Serra de potenciar l’ús de la bicicleta, es sotmet a
votació i s’aprova per unanimitat
15.- MOCIÓ PER LA IMPLAMENTACIÓ D’UN PROTOCOL ECOLOGISTA
Antecedents
Els béns naturals, altrament anomenats recursos naturals, són finits en un món
amb uns clars límits biofísics. Però les activitats socioeconòmiques estan
contribuint irreversiblement a esgotar-los (aigua, sòl, fusta, energia, matèries
primeres...) i a degradar els ecosistemes hídrics i terrestres.
D’altra banda, l’emergència climàtica ens aboca actualment a una situació de
grans transformacions i escenaris de degradació ecològica i dificultats socials
que principalment afectarà a tothom, especialment als països del sud, però
també als del nord, que principalment hauran d’afrontar nous conflictes com les
migracions climàtiques i l’esgotament de recursos per als nivells de vida
actuals.
El model de desenvolupament capitalista i neoliberal, basat en creixement
infinit i l’extractivisme i espoli de béns naturals, és el principal responsable de la
situació de degradació ecològica i de l’actual contaminació de l’aire, del sòl i de
l’aigua.
Per tal de fer front al col·lapse eco social que s’acosta cal ( amb urgència)
modificar les pautes de consum a diferents nivells (institucional, social,
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econòmic, individual i col·lectiu) i començar a implantar canvis estructurals de
manera progressiva. En definitiva, cal bastir i organitzar un nou model de
societat més respectuós amb l’entorn i amb les persones i mirant a llarg termini.
És per això que hem treballat una mesura inicial, de caràcter pedagògic, per tal
de començar a canviar aquests hàbits de consum al nivell del nostre municipi,
perquè tots els veïns i veïnes coneguin o reforcin unes premisses bàsiques per
tal de començar a afrontar aquesta situació. Aquests consells venen descrits al
present Protocol ecologista que hem generat des de l’assemblea de la CUP
Quart i que plantegem a continuació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER-. Aprovació del protocol ecologista adjunt a la moció (Annex 1*) com a
part fonamental per reforçar les actuacions quotidianes de la ciutadania en
matèria de lluita contra l’emergència climàtica. Declarar-lo coma a oficial al
municipi de Quart.
SEGON-. Col·locació del protocol aprovat en tots els espais municipals de
Quart citats a continuació:
- Ajuntament, Biblioteca Miquel Pairolí, escoles, llar d’infants, local social
de Quart, local social de Palol, CAP, Estació Jove de Quart, Museu de la
Terrissa, piscina municipal, camp de futbol, pavelló i a les parades de
bus.
En un termini màxim de 30 dies naturals** des de l’aprovació de la moció,
mitjançant el següent procediment:
- Impressió de mida DIN A3, plastificació i enquadrament. Metodologia i
disseny segons criteri de l’Ajuntament però comunicant-ho als altres dos
grups municipals.
- Col·locació d’UN protocol en algun lloc visible de cada espai
anteriorment citat i en llocs on hi hagi el major trànsit de gent possible.
- Reposició o substitució dels protocols extraviats o malmesos sempre
que sigui necessari o que es comuniqui per qualsevol motiu, tot seguint
aquest mateix format.
TERCER -. Divulgar i potenciar el protocol ecologista arreu del municipi i
sempre que es facin activitats municipals, per tal d’aconseguir el seguiment de
la major part de la població del nostre municipi i la seva correcta
implementació.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Serra exposa el contingut de la
mateixa, i respon els dubtes que planteja el Sr. Benac. L’alcalde proposa
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canviar-li el nom per evitar confusions pel de “Punt de partida per un catàleg
ecologista”.
Sotmesa la moció a votació, amb el canvi de nom, s’aprova per unanimitat.
16.- MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la
capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i
econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions
per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de
les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en
situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el
país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat
amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunicats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal
aplicar mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia
ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per
afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder
assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat
espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior
crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert
aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de
dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i
financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem
disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat
gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la
pròpia crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les
imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la reactivació
econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes
locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics
que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també
estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.
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La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els
ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les
competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més
en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar
també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no
se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos
dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a
les necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a finançar altres
administracions.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de
despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar
més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.
Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions
locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats
per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les
respectives comunitats locals. A la vegada, que s’estableixi un Fons Estatal per
a aquells ens locals que no tinguin aquesta possibilitat i evitar municipis de
segones velocitats.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat
amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a
l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més
propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies
locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.
Quart.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin,
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de
fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la
pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han
regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que
s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions
locals d’unes despeses que no els corresponen.
Cinquè.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al
Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei
l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una
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avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas,
les mesures compensatòries.
Sisè.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al
Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar
també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a
l’Associació Catalana de Municipis per a poder fer el seguiment del suport de
les mesures proposades en les administracions locals del nostre país.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat.
17.- PRECS I PREGUNTES
Intervé en primer lloc el Sr. Serra. Demana si el pacte amb el grup d’ERC és
públic i es pot conèixer el contingut. Les dues parts responen afirmativament.
També demana quan es posarà la placa de Passatge Josep Mascort, que es va
aprovar en una moció. El Sr. Alcalde respon que abans no acabi l’any estarà
fet. El Sr. Serra també exposa la queixa que li han traslladat alguns veïns de
Sant Mateu de que no els arriba la revista municipal Celrè. El Sr. Lado en pren
nota i mira què pot haver passat. El Sr. Serra pregunta seguidament al regidor
de Promoció Econòmica de l’avaluació que en fa de la campanya del comerç.
El Sr. Jordi Batlle en fa un balanç molt positiu pel que fa a la promoció del
comerç local. Quan a la hostaleria i cafeteria, la resposta no ha estat tan bona,
més aviat escassa. Seguidament pregunta com és que Quart no ha participat
aquest any en el festival Art i Gavarres. El Sr. Cortés diu que ho organitza el
Consorci de Les Gavarres, i al Sr. Batlle li sembla que no es pot estar en tot, ja
que l’oferta és molt amplia. En relació al procés de compra de Cal Rei del
Castellar per part d’un particular, que s’ha esmentat en aquest Ple, el Sr. Serra
pregunta si s’aprofitarà per recuperar el Camí que puja de Can Bruguera i
passa per allà. El Sr. Cortés diu que aquell camí és municipal. Seguidament
pregunta quan estarà en funcionament la nova pàgina web. El Sr. Alcalde diu
que abans no acabi l’any. El Sr. Serra diu que en l’actual encara no hi consten
les actes plenàries d’aquest any. El Sr. Secretari diu que ja mirarà què passa,
que això està en coordinació amb la comunicació a les administracions
superiors. Seguidament el Sr. Serra demana si hi ha alguna previsió perquè a
La Creueta no es vessin aigües negres a l’Onyar. El Sr. Cortés explica la
situació, la funció de la depuradora actual, que ja s’ha quedat petita i s’ha
d’ampliar, i les previsions de l’ACA, que està treballant en el projecte. Continua
el Sr. Serra preguntant qui va arranjar els camins de la vall del Celrè. El Sr.
Cortés diu que s’ha fet des de la seva regidoria, comptant amb subvencions de
la Generalitat. També pregunta si els horàries de les instal.lacions municipals
que surten al Celrè són els correctes. El Sr. Lado respon que es posaran al dia.
Així mateix s’interessa per si aquest curs es farà gimnàstica de manteniment, a
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la qual cosa la Sra. Borgoñoz li respon positivament, que ja s’està fent, i explica
una mica el funcionament i els responsables actuals. Segueix preguntant com
es pensa fer aquest any amb la Cabalgada de Reis. El Sr. Alcalde diu que ja
tenen plantejades dues opcions, si bé la situació de Covid pot fer alterar els
plans, però sigui com sigui, es compta fer la celebració pels més petits d’alguna
manera. Aprofita també el Serra per demanar quina participació va haver-hi als
actes que es van poder fer per la Festa Major. La Sra. Larramendy fa un balanç
positiu, tenint en compte les circumstàncies excepcionals i la situació de
pandèmia que vivim, que obliguen a prioritzar la seguretat i la salut. El Sr. Serra
diu que es van gastar vuit mil dos cents euros en dues sessions de cinema i
demana quantes persones van assistir-hi. El Sr. Alcalde diu que van ser uns
actes culturals i els resultats no sempre es mesuren amb criteris econòmics.
Segurament ara ho plantejarien d’una altra manera, diu. Per últim, el Sr. Serra
pregunta si s’ha d’intervenir, per qüestions de salut, en el fet que pares i nens
sortint de l’escola van als parcs municipals, si no s’haurien de tancar aquests
parcs. El Sr. Alcalde diu que s’ha de trobar un equilibri entre la preservació de
la salut i la llibertat individual, però es tindrà en compte.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint-i-una hora hores i vint-i-cinc minuts del vespre, de tot
el que, com a Secretari de la Corporació, CERTIFICO.
L’Alcalde-President,

El Secretari-Interventor

Carles Gutiérrez Medina

Carles Velasco Perarnau
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