AJUNTAMENT DE QUART

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

SE-16/2020
08/2020
Extraordinària
30 de novembre de 2020.

A Quart, a 30 de novembre de 2020, quan són les vint hores i cinc minutrs, en
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota
la presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia
notificat a aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau,
titular de la Corporació.
Hi assisteixen:
Sr. Carles Gutiérrez Medina
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 inicial modificació pressupostària número 05/2020: suplements
de crèdits.
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2. Aprovació inicial pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2021.
3. Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.
4. Baixa d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors.
5. Aprovació del Conveni pel qual s’encarrega a la Fàbrica Nacional de
Moneda y Timbre – Real Cada de la Moneda l’extensió de serveis públics
electrònics.
6. Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal número 25
reguladora de la taxa per a visites al Museu de la Terrissa de Quart.
7. Aprovació de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de
gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local.

1.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05/2020: SUPLEMENTS DE CRÈDITS.

NÚMERO

Antecedents.

1. Pressupost exercici 2020.
2. Resolució de l’alcaldia número 85/2020, de 6 de maig, d’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2019.
3. Atesa la necessitat d’incrementar i dotar de crèdit diverses aplicacions del
Pressupost vigent de la Corporació ja que aquestes són insuficients per
atendre les obligacions que es poden reconèixer fins a la fi de l’exercici
econòmic.
4. Que per part de l’alcaldia es dicta una provisió a la data de la signatura a fi i
efecte que es redacti una proposta de suplements de crèdits amb el
corresponent finançament sobre la qual, amb l’informe previ del Secretari i
del Tècnic d’Administració General, ha d’aprovar el Ple de l’ajuntament.
5. A la data de la signatura, l’alcaldia formula la proposta per realitzar els
suplements de crèdits, amb número d’expedient 713/2020.
6. A la data de la signatura electrònica, els serveis econòmics i jurídics de
l’ajuntament emeten el seu informe, que consta en l’expedient administratiu.
Fonaments jurídics.




Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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.
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Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sis de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes local, en
matèria de pressupostos.
Bases d’execució del pressupost 2020.

D’acord amb l’article 177.2 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, la
proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser
sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la corporació.
En compliment del que disposa l’article 169 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, l’expedient s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin
examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per
capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Per això, el regidor d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següents,
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació del pressupost
per un import total de 318.597.21 euros, amb el contingut següent:
PROPOSTA D'EXPEDIENT DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS 05/2020

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
CAPÍTOL I
PROGRAMA ECONÒM.
DENOMINACIÓ
920
13000
Personal Laboral Fix
TOTAL CAPÍTOL I

IMPORT
50.000,00 €
50.000,00 €
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CAPÍTOL II
PROGRAMA ECONÒM.
DENOMINACIÓ
337
22610
Activitats de vacances i cursets
932
22708
Servei de recaptació
TOTAL CAPÍTOL II

IMPORT
15.000,00 €
20.000,00 €
35.000,00 €

CAPÍTOL IX
PROGRAMA ECONÒM.
DENOMINACIÓ
011
91300
Amortització prèstec
TOTAL CAPÍTOL IX

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT
233.597,21 €
233.597,21 €

318.597,21 €

FINANÇAMENT
Els anteriors imports es financen de la següent manera:

C) Romanent de Tresoreria General
Romanent de Tresoreria general i no afectat

TOTAL Romanent de Tresoreria General

TOTAL FINANÇAMENT

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

318.597,21 €

318.597,21 €

318.597,21 €

318.597,21 €

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies
hàbils a comptar de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar
les reclamacions que creguin convenients que seran resoltes pel Ple.
En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà
aprovat definitivament l’expedient de modificació del pressupost número
530/2020 sense necessitat de nou acord plenari, d’acord amb el que estableix
l’article 169 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, entrant en vigor
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

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

AJUNTAMENT DE QUART

Abans de sotmetre la proposta a votació, l’Alcalde exposa els antecedents i
contingut de la mateixa. Intervé el Sr. Serra i pregunta pel contingut d’alguna de
les partides de despesa suplementades i considera positiu que es pugui
amortitzar els préstecs.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i una abstenció
(CUP)
2.APROVACIÓ
INICIAL
DEL
L’AJUNTAMENT EXERCICI 2021.

PRESSUPOST

GENERAL

DE

Antecedents de fet.

1. L’alcalde, en compliment de les disposicions legals corresponents i amb les
assistències dels regidors, ha format el Pressupost General per l’any 2021
integrat pel del propi ajuntament sense cap organisme autònom ni societat
mercantil.
2. L’ajuntament de Quart, per tal de donar continuïtat i garantia en la prestació
dels serveis que efectua adequadament, ha de dotar-se d’un Pressupost
General que permeti definir els recursos financers disponibles i la distribució
de la despesa atenent a la funció i naturalesa econòmica de la mateixa,
amb l’objectiu de poder fer front a les obligacions que assumeixi la
Corporació. Igualment, és convenient dotar a la plantilla del personal del
pressupost necessari per al funcionament dels serveis públics municipals.
3. Que la secretaria-intervenció, la Tresorera municipal, el Tècnic
d’Administració General i els serveis administratius de la Corporació han
emès els informes, que consten en l’expedient administratiu, següents:
informe del Pressupost General, informe econòmic financer i informe de
l’acompliment de l’estabilitat pressupostària. Així mateix consta la plantilla
de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2021. També
s’incorpora el Pla estratègic de subvencions 2020-2021.
Fonaments de dret.





Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant Llei d’hisendes
locals.
RD 500/90, Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I del
títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant
Reglament de pressupostos.
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya.
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Reial Decret legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions vigents en matèria de règim local.
Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris de l’administració local.
Ordre EHA/3565/2008 del ministeri d’economia i hisenda de 3 de desembre
de 2008, en la que s’estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en l’àmbit de les
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012.

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir durant
l’exercici 2020, confeccionat d’acord amb el que preveu el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i vista la documentació complementària
adjunta, que compren:
- Memòria de l’Alcaldia.
- Avançament de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020.
- Relació del personal municipal al servei de l’Ajuntament prevista per 2021.
- Relació llocs de treball exercici 2021.
- Pla Estratègic de Subvencions 2020-2021.
- Estat del deute a 31 desembre 2020.
- Informe de secretaria-intervenció de l’Ajuntament: procediment d’aprovació
del pressupost, informe, econòmic-financer i informe sobre el compliment dels
requisits de la Llei 2/2012 que comprèn l’estabilitat pressupostària i deute viu.
- Estat d’Ingressos i Estat de Despeses.
- Bases d’execució del pressupost.
L’òrgan competent per aprovar el pressupost general de la Corporació és el Ple
de l’ajuntament, d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/85 de Bases de règim local,
l’article 52.2 f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s' aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 168.4 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’article 18.4 del Reial Decret 500/1990, pel
que es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, reguladora de les
hisendes locals.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple Local l’adopció del següents,
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ACORDS

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació per a
l' exercici 2021, per un import total de 3.097.950,11 euros, el qual esta integrat
pel pressupost de la Corporació, així com els seus annexos, integrats per les
Bases d'Execució del Pressupost, la Plantilla de personal de l'Entitat Local, la
Relació de Llocs de Treball, Pla Estratègic de Subvencions 2020-2021 i el
quadre de finançament de les inversions. El resum per capítols del Pressupost
general és el següent:
CAPÍTOLS
DESPESES
INGRESSOS
1
1.302.551,48 1.437.600,00
2
1.456.0007,00
110.000,00
3
4.000,00
525.506,00
4
162.277,00
994.104,11
5
0,00
30.740,00
6
170.000,00
0,00
7
0,00
0,00
8
0,00
0,00
9
3.114,63
0,00
3.097.950,11
3.097.950,11

Segon.- APROVAR les bases d’execució del pressupost, que figuren com a part
integrant del pressupost.
Tercer.- APROVAR la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament per a l’any
2021, d’acord amb l’annex de personal que figura a l’expedient.
Quart.- APROVAR la relació de llocs de treball de l’exercici 2021.
Cinquè.- SOTMETRE l'expedient d’aprovació del pressupost a informació
pública pel termini de quinze dies hàbils a comptar de la publicació del present
acord al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients que seran
resoltes pel Ple.
Sisè.- MANIFESTAR que, en cas que no es presentin reclamacions durant el
termini d’informació pública, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost
sense necessitat de nou acord plenari, d'acord amb el que estableix l' article 169
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del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Setè.- REMETRE una còpia del Pressupost General, un cop aprovat
definitivament, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
Abans de sotmetre la proposta a votació, l’Alcalde exposa els antecedents i
contingut de la mateixa, destacant que no s’apugen els impostos i que s’ha
incrementat les partides en temes socials. També que les primeres inversions
que es faran, tenint en compte el poc marge de maniobra, serà per millorar la
seguretat ciutadana i pels treballs de reparació de les voreres de Palol fetes
malbé pels arbres. Intervé el Sr. Serra destacant els aspectes positius que
considera d’aquest pressupost i en les formes de confeccionar-lo. Hi veu també
algunes mancances i pregunta per algunes obres que creu necessari que es
facin. El Sr. Cortés li respon coincidint en la necessitat de que les millores que
assenyala el Sr. Serra es facin, però per limitacions en els recursos caldrà
espaiar-les en el temps.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i una abstenció
(CUP)
3.- 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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Secció 3a, articles 66 a 69 i 34 de la Llei 58/2003, 17 desembre, General
tributària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i
liquidats.
Article 76 de la Llei General Tributària i articles 61 a 63 del RD
939/2005, 29 juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació, en relació a la baixa provisional per insolvències, concepte
de deutor en situació de fallida, crèdits incobrables, efectes de la baixa
provisional i revisió i rehabilitació de crèdits incobrables.
Instruccions de Model Normal de Comptabilitat Local i la Instrucció de
Model Simplificat.
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 amb l’òrgan
competent.

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 de 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 18.042,50 € 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 Secretari-Interventor exposa els
antecedents i contingut de la mateixa. Intervé el Sr. Serra manifestant el seu
desacord en la no execució d’aquests ingressos.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i un vot en contra
(CUP)
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4.- BAIXES D’OBLIGACIONS RECONEGUDES EN EXERCICIS ANTERIORS
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





Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
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.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació.

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
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Primer.- APROVAR la baixa de les obligacions pendents de pagament,
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 9.261,01€, el
detall individualitzat consta 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, l’Alcalde exposa els antecedents i
contingut de la mateixa. El Sr. Serra manifesta també desacord com en el punt
anterior.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i un vot en contra
(CUP)

5.- CONVENI PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE QUART ENCOMENA A LA
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE – REAL CASA DE LA
MONEDA LA EXTENSIÓ DELS SERVEIS PÚBLIC ELECTRÓNICS
Antecedent de fet.
PRIMER.- De conformitat amb els arts. 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix
que "els interessats podran identificar-se electrònicament (...) a través de
qualsevol sistema que compti amb un registre previ com a usuari que permeti
garantir la seva identitat", i, en particular, mitjançant sistemes basats en
certificats electrònics reconeguts expedits per prestadors inclosos en la Llista
de confiança de prestadors de serveis de certificació [lletres a) i b)], que
s'elabori a l'empara del que preveu tant en la Decisió d'Execució (UE)
2015/1505 de la Comissió de 8 de setembre de 2015 per la qual s'estableixen
les especificacions tècniques i els formats relacionats amb les llistes de
confiança, com en el Reglament (UE) No 910/2014 de el Parlament Europeu i
de Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i
per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE
Per la seva banda, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector
Públic, estableix, com un dels principis generals d'actuació la cooperació,
col·laboració i coordinació entre les administracions públiques, principis que es
desenvolupen en el títol III d'aquesta Llei, utilitzant instruments com l'encomana
de gestió que regula l'article 11.
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SEGON.- L'article 81 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l'ordre social, sota el títol "Prestació de serveis de
seguretat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per a les comunicacions
a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics ", no només
faculta la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) per a la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris
per garantir la seguretat, validesa i eficàcia de l'emissió i recepció de
comunicacions i documents a través de tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics (apartat 1r), sinó que l'habilita, després de la modificació
operada per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de reforma de el
Sistema Financer, un cop formalitzat el corresponent conveni, a prestar a les
persones, entitats i corporacions que exerceixin funcions públiques els
esmentats serveis (apartat 9è).
TERCER.- La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) és un dels prestadors de serveis de certificació inclosos en la
"Llista de confiança" elaborada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (maig
de 2018), ara Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital, dependent de el Ministeri
d'Economia i Empresa.
QUART.- Atès que és d'l'interès de l'Ajuntament de Quart garantir als
interessats que puguin relacionar-se a través de mitjans electrònics, i que la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda està en
disposició de realitzar les activitats tècniques i de seguretat relatives a la
certificació i signatura electrònica, segons les seves fins institucionals, es
determina per l'Ajuntament de Quart encomanar a la Fàbrica seva realització
sobre la base del present Conveni.
Fonaments de dret





Art. 55 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
Art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya
Art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).

En virtut d’això, el regidor de medi ambient proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents,
ACORDS
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Primer.- APROVAR el conveni pel qual l’Ajuntament de Quart encomana a la
Fábrica Nacional de Moneda i Timbre – Real Casa de la Moneda la extensió
dels serveis públic electrònics.
Segon.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde per
a la formalització del conveni esmentat.
Tercer.- CONSIGNAR crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal
durant la durada del present Conveni.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a la Fábrica Nacional de Moneda i
Timbre – Real Casa de la Moneda.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Secretari-Interventor exposa els
antecedents i contingut de la mateixa. El Sr. Serra demana alguns aclariments,
que el Sr Secretari complimenta.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i un vot en contra
(CUP)
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO 25 REGULADORA DE LA TAXA PER A VISITES AL MUSEU DE
LA TERRISSA DE QUART.
Antecedents.
1. Ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per a les visites al Museu
de la Terrissa.
2. Informe del tècnic del Museu de la Terrissa, de data 28 d’octubre de 2020,
d’acord amb les indicacions del regidor Sr. Jordi Batlle Egea.
3. Estudi econòmic que consta a l’expedient administratiu.
4. Informe del serveis jurídics i econòmics que consta en l’expedient
administratiu.
Fonaments jurídics






Constitució Espanyola de 1978.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril per la que s’aprova la Llei de Bases del règim local.
Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciosoAdministrativa.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

La modificació que es proposa consisteix, bàsicament, en tornar a aplicar les
taxes existents abans de la darrera modificació del passat mes de gener del
2020.
Vist l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, que autoritza
als Ajuntaments a modificar les ordenances fiscals així com els elements
determinats de les quotes tributàries dels impostos, taxes i contribucions
especials.
Vist l’article 47 del mateix Reial Decret que autoritza al Ple, sens perjudici de
les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, per l’establiment i
modificació dels preus públics.
Aprovada provisionalment la modificació i finalitzat el període d’exposició
pública, les Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin
procedents, resoldre les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la
redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a les
quals es refereix l’acord provisional. En el cas que no s’hagin presentat
al·legacions/reclamacions s’entén adoptat definitivament l’acord fins a llavors
provisional, sense necessitat d’acord plenari.
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament
a aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves
modificacions han de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense
que entrin en vigor fins que s’hagi dut a terme l’ esmentada publicació.
Vist l’article 17 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i demés
normativa concordant.
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació provisional i definitiva de les
ordenances fiscals és el Ple de l’Ajuntament (art. 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local així com la determinació dels
recursos propis de caràcter tributari, de conformitat amb allò que disposa el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Vist els esmentats antecedents, es proposa al Ple, l’adopció dels següents,
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ACORDS
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança fiscal
número 25 reguladora de la taxa per a visites al Museu de la Terrissa de Quart.
“On diu:
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, totes aquelles
persones físiques que demanin accedir al Museu de la Terrissa de Quart segons la regulació
establerta en l’article següent.
Article 4. Quantia
L' import de les taxa serà el següent:
CONCEPTE
Entrada Individual o de grup a la planta baixa del Museu
Visites escolars. Mínim 23 alumnes
Tallers escolars. Mínim 23 alumnes
Taller escolar de torn. Màxim 20 alumnes
Visites individuals o grup de 2 a 9 pers. (amb guia).
Visites grup de 10 a 25 pers. (amb guia). Mínim 10
persones

IMPORT
gratuïta
2,8 €/alumne
2,8 €/alumne
4 €/alumne
30 €
3€/pers.

Les visites a la planta pis del Museu s’hauran de realitzar sempre amb guia, i s’hauran de
concertar amb reserva prèvia de 7 dies.
Article 5. Obligació i Forma de Pagament
L' obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s' iniciï la prestació del servei o la
realització de l' activitat.
El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de l' accés al Museu de la Terrissa de la
persona obligada al pagament, a qui es lliurarà un rebut numerat i segellat.
No obstant, en el supòsit de cites prèvies guiades s’haurà d’abonar el 50% de la taxa
concertada en el moment de realitzar la reserva anticipada”.

“ Ha de dir:
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, totes aquelles
persones físiques que demanin accedir al Museu de la Terrissa.
Article 4. Quantia.
L' import de les taxa serà el següent:
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CONCEPTE
Entrada Individual, per persona
Entrada Reduïda, Estudiants, jubilats i aturats
Entrada individual menors de 12 anys
Visites escolars. Mínim 23 alumnes
Tallers escolars. Mínim 23 alumnes
Taller escolar de torn. Màxim 20 alumnes
Visita escolar a un obrador. Mínim 23 alumnes
Visites grup de 10 a 25 pers. (amb guia).Mínim 10 pers.

IMPORT
3,5 €
2,0 €
Gratuïta
3,5 €/alumne
3,5 €/alumne
4 €/alumne
3 €/pers.
3 €/pers.

Article 5. Obligació i Forma de Pagament.
L' obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s' iniciï la prestació del servei o la
realització de l' activitat.
El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de l' accés al Museu de la Terrissa de la
persona obligada al pagament, a qui es lliurarà un rebut numerat i segellat.”

Segon.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord
als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n
presentin, aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions
introduïdes a l’ordenança fiscal, la qual entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al BOP i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i una abstenció
(CUP)
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Batlle exposa els antecedents i
contingut de la mateixa. Intervé el Sr. Serra per demanar com es pensa suplir la
plaça de Director del Museu que s’ha suprimit de la relació de llocs de treball.
El Sr. Alcalde explica les modificacions en la plantilla de personal i la fusió de
diferents places per altres amb funcions compartides, una de les quals serà per
a la reactivació del museu. La participació dels terrissers es tindrà en compte, si
bé tampoc tenen sempre una opinió compartida. També es compte amb la
participació d’altres persones interessades, tot i que cal considerar que el
Museu és molt deficitari i difícil de suportar econòmicament en aquests temps
de crisi. Necessita una reactivació i és complicada.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per deu vots a favor i una abstenció
(CUP).
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7.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.
Antecedents de fet.
I.- Que el Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 13
d’octubre de 2006, delegà a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu
l’article 7.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i d’acord amb les funcions i
les condicions relacionades en els documents que s’incorporen al present
acord com a annexos 1 i 2, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’especifiquen:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
II.- Que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre de
2009, delegà a la Diputació de Girona diverses facultats de recaptació executiva de
tributs i altres ingressos de dret públic local.

III.- Que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de
setembre de 2020, aprovà, amb efectes a partir del dia 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.
Fonament Jurídics.







Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant Llei d’hisendes
locals.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya.
Reial Decret legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions vigents en matèria de règim local.
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Llei 39/2015, de 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència,
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, així com la prestació dels serveis de gestió de la recaptació
tributària, en període voluntari i executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d)
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les
administracions públiques prestaran en l'àmbit propi, l'assistència que les altres
administracions poguessin sol·licitar per a l'eficaç exercici de les seves
competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, 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), concreta aquesta assistència disposant que les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Per això, es proposa al Ple l’adopció del següents,

ACORDS

Primer.- DELEGAR a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article
7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
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Taxa/Preu públic Llar
d’infants: curs acadèmic
2021/2022 i següents
Impost del Valor del Terreny
de Naturalesa Urbana
(IIVNTU)

X

X

X

X

X

X

L’ esmentada delegació suposa l’ampliació de l’ acceptada pel Ple de la
Diputació de 21 de novembre de 2006 i formalitzada en conveni subscrit en
data 28 de novembre de 2006.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions de
conformitat amb l’establert al Pla de 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 aprovat pel Consell Rector en data 7 de juliol
(BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).
Segon.- MANIFESTAR que la present delegació romandrà vigent fins que no
es REVOQUI TOTALMENT la competència de tots els ingressos de dret públic
per part de l’Ens delegant o per renuncia de la Diputació de Girona tot
respectant el que es recull 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 (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).
Tercer.- MANIFESTAR que la prestació dels serveis que es derivin de la
delegació que contempla el present acord comportarà una compensació
econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats en cada
moment a l’Ordenança Fiscal vigent de prestació de serveis encomanats a
XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart.- MANIFESTAR que per a realitzar i executar les funcions delegades, la
Diputació de Girona s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la
seva normativa interna, en virtut del que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les
seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè.- APROVAR conforme la delegació es regeix 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 vigent en cada
moment.

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

AJUNTAMENT DE QUART

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- MANIFESTAR que la Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la
delegació que s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general
coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- FACULTAR el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents
que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.

ANNEX I

La gestió tributària comporta, respecte dels ingressos de dret públic delegats, la
realització de les actuacions següents:
1. Determinar els calendaris fiscals dels tributs i altres ingressos
de cobrament periòdic per rebut.
2. Determinar el deute tributari que comporta l’elaboració de les
llistes de cobrament o padrons fiscals, la possibilitat de tramitar
altes, baixes i modificacions en els tributs de caràcter periòdic i
la seva aprovació i exposició pública.
3. Practicar les liquidacions dels deutes tributaris.
4. Resoldre les sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i
bonificacions establertes legalment.
5. Practicar els prorratejos en els supòsits establerts legalment.
6. Resoldre i executar els expedients de devolució d’ingressos,
deguts i indeguts.
7. Resoldre els recursos contra els actes de gestió tributària
realitzats en l’àmbit d’aquest Pla de Serveis.
8. Prestar assistència al contribuent i informar-lo sobre les
matèries anteriors.
9. Realitzar qualsevol altra actuació d’aplicació dels tributs no
integrada en les funcions d’inspecció i recaptació.
La recaptació comporta, respecte dels ingressos de dret públic delegats, la
realització de les actuacions següents:
Quan la delegació de competències inclou la recaptació voluntària i
executiva:
1. Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats
col·laboradores i establir els límits de la col·laboració.
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2. Recaptar els deutes en període voluntari i en període executiu.
3. Practicar les notificacions col·lectives, en valors rebut, i
individuals, en les liquidacions per ingrés directe.
4. Aprovar els actes de compensació de deute en període
voluntari i executiu de pagament.
5. Resoldre els recursos contra els actes de recaptació dels
ingressos delegats.
6. Dictar la provisió de constrenyiment dels valors sobre els quals
s’hagi realitzat la gestió recaptadora en voluntària i liquidar
recàrrecs, interessos de demora i costes.
7. Notificar la provisió de constrenyiment de tots els valors sobre
els quals es realitzin actuacions en executiva.
8. Resoldre els recursos contra la provisió de constrenyiment i les
diligències d’embargament.
9. Realitzar totes les actuacions del procediment de
constrenyiment encaminades al cobrament dels deutes.
10. Resoldre les sol·licituds d’ajornament i fraccionament
presentades tant en període voluntari com en període
executiu.
11. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les.
12. Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
13. Adoptar les mesures cautelars en els termes que estableix
l’article 81 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària (en endavant, LGT).
14. Executar les garanties conforme al que estableixen els articles
168 de la LGT i 74 del Reglament general de recaptació
(RGR).
15. Acordar la declaració de fallit i crèdit incobrable.
16. Acordar la declaració de derivació de responsabilitat.
17. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
18. Subhastar electrònicament els béns i adjudicar-los, si s’escau.
19. Acordar la suspensió del procediment.
20. Resoldre terceries de domini i de millor dret.
21. Proposar l’adjudicació de béns a l’ens creditor, i expedir els
certificats necessaris per a la seva inscripció als registres
públics.
22. Declarar la prescripció del deute.
23. Qualsevol altra facultat establerta en el RGR o en una altra
normativa aplicable; en particular, realitzar les funcions de
recerca i comprovació de la situació dels béns o drets dels
obligats tributaris recollides en l’article 162 de la LGT, que
condueixin a la realització del deute.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb deu vots a favor i una abstenció
(CUP)
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-tres 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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