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AJUNTAMENT DE QUART 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. Exp. :            SE-30/2019 
Núm. Sessió : 12/2019 
Caràcter:            Ordinària 
Data:             18 de setembre de 2019. 

 
 
A Quart, a 18 de setembre de 2019, quan són les vint hores, en primera 
convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la 
presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina,  l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar la sessió ORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a 
aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, titular de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Carles Gutiérrez Medina              QA 
Sr. Miquel Cortés Cardenal       QA 
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo          QA 
Sr. Samuel Lado Franco                    QA 
Sra. Vanesa Edith Larramendy          QA 
Sr. Narcís Mas Martí                 PSC 
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé          PSC   
Sr. Jordi Batlle Egea                          No Ads.   
Sr. Arnau Benac González                 ERC 
Sra. Aïna Subiña Casals                    ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Han justificat la seva absència:  
Cap 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel 
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres 
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els 
assumptes inclosos a l’ordre del dia:  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 8-9-10 i 11/2019 
2. Informació de l’Alcaldia. 
3. Aprovació del compte general de l’exercici 2018. 
4. Aprovació de l’aplicació  del règim de control intern simplificat i adhesió al 

servei d’assistència en l’exercici del control intern de la Diputació de Girona. 



 

2 
 

AJUNTAMENT DE QUART 

5. Aprovació del conveni marc de delegació per a la prestació del servei de 
recollida porta a porta, tractament i valorització de residus municipals.  

6. Aprovació de l’adhesió a l’entorn sense fum. 
7. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia. 
8. Moció d’adhesió a l’estratègia catalana de residu zero i de mesures per 

fomentar la sostenibilitat del municipi 
9. Moció en contra de la política d’acollida de refugiats de la UE, l’Estat 

espanyol i de condemna al govern italià per la seva actual política envers 
les ONG’s que salven vides a la Mediterrània. 

10. Moció per la gravació dels plens municipals a l’Ajuntament de Quart. 
11. Moció en suport a la 3a vaga pel clima del 27s i per l’emergència climàtica. 
12. Moció a favor d’unes condicions més dignes per a infants, docents i PAS de 

l’escola 9d4t de Quart. 
13. Precs i preguntes. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS 8-9-
10 I 11/2019 
 
Antecedents de fet. 

1. En data 15 de juny de 2019 es va celebrar Ple extraordinari  08/2019. 
2. En data 01 de juliol de 2019 es va celebrar Ple extraordinari  09/2019 
3. En data 01 de juliol de 2019 es va celebrar Ple extraordinari  10/2019 
4. En data 31 de juliol de 2019 es va celebrar Ple extraordinari  11/2019 

 
 Fonaments de dret 
 

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

 
L’Alcalde-President pregunta si hi ha algun membre del Ple que tingui cap 
observació a formular a les actes que ha estat distribuïdes amb anterioritat, 
acompanyant la convocatòria de la present sessió.  
 
Abans de sotmetre la proposta a votació intervé en primer lloc el Sr. Carles 
Serra, i considera que en Ple del  31 de juliol i en el Ple dels càrrecs de 
confiança, les actes no recullen amb prou precisió i fidelitat les seves 
intervencions ni les respostes donades a les seves preguntes. En el  mateix 
sentit s’expressen els regidors del grup ERC. El Sr. Alcalde diu que les seves 
respostes van ser clares i concretes i que així consta en les actes, això no 
obstant traslladarà l’observació al funcionari  que correspongui. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta el següent  
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ACORD 

 
Primer.- APROVAR les actes corresponents a les sessions: 
 

1.  De 15 de juny de 2019  Ple extraordinari  08/2019. 
2. De 01 de juliol de 2019 Ple extraordinari  09/2019 
3. De 01 de juliol de 2019 Ple extraordinari  10/2019 
4. De 31 de juliol de 2019 Ple extraordinari  11/2019 

 
El resultat de la votació és el següent : 
Sessions 8 i 9/2019 , per unanimitat 
Sessió 10/2019, 10 vots a favor (QA, PSC, ERC, i No Ads.) i 1 en contra (CUP) 
Sessió 11/2019, 8 vots a favor (QA, PS, i No Ads.), 2 Abstencions (ERC) i 1 en 
contra (CUP) 
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte entre d’altres, del següent : 
- Agrair a totes les Comissions de Festa dels diferents nuclis del municipi, tota 
la feina feta per poder celebrar les festes majors. 
- De l’ampliacio del servei Espai-Feina, que passa de fer-se cada quinze dies, a 
cada divendres de 9 a 14,00 hores. S’incideix especialment en els joves per 
ajudar-los buscar feina.  
-  De la reunió mantinguda amb una empresa de pàgines web, de cares a 
canviar i millorar la web municipal. Volem que sigui més àgil i més útil, amb un 
apartat especial de transparència i de participació ciutadana. 
-  De l’implantació del sistema de Telegram per comunicar-se amb els veïns 
-  El dia 5 d’octubre començaran els casals de cap de setmana, Casal Actiu i 
Casal Infantil 
-  Canvis en el Museu. S’està intentant que sigui també un punt d’informació 
turística del municipi. El Director del Museu passarà a treballar en el mateix 
Museu i així podrà estar obert tots els dies de la setmana 
- La Fira de la Joguina es trasllada al dia 17 de novembre, ja que pel dia 10, 
que estava inicialment prevista, s’han convocat les eleccions generals 
- La programació de la Festa de la Castanyada i la Festa de Halloween, amb 
algunes novetats. 
- La setmana vinent arribarà el dipòsit de xeringues (per temes de drogadicció), 
que gestiona serveis socials 
- L’agraiment al Departament d’Ensenyament per les obres fetes al Santa 
Margarida 
- De les novetats als programes i activitats que es fan a la Biblioteca, i 
l’implantació d’un nou programa d’escriptura infantil, també un cop al mes 
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-  Dels bons resultats i entesa de la reunió mantinguda amb els representants 
del grup municipal d’ERC  
- De la bona feina que està fent la Regidoria d’Hisenda de cares a aconseguir 
millores en la recaptació municipal de taxes i impostos 
- De la reunió que mantindrem properament amb l’ATM referent al tema de 
l’autobús escolar, per aconseguir millores en el servei i en el preu 
- De la possibilitat d’introduir dues beques pels alumnes e batxillerat, una per 
expedient acadèmic i l’altra com a millor projecte de carrera 
 
Intervé el Sr. Benac per demanar aclariment sobre el servei Espai-feina i 
alguna informació rebuda. El Sr. Batlle exposa quina és la funció d’aquest 
servei i la relació amb un missatge que es va transmetre a través de Telegram. 
Intervé també el Sr. Serra per exposar el que ha fet la CUP Quart sobre el tema 
del transport escolar i altres línees regulars  que pot servir de cares a la reunió 
amb l’ATM. El Sr. Alcalde diu que es tindran en compte totes les opinions de 
cares a proposar millores al servei 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018. 
 
Antecedents de fet 
 
1. Finalitzat l’exercici pressupostari de 2018, cal elaborar el compte general de 

l’entitat local, integrat pel de la pròpia entitat sense cap organisme autònom 
ni societat mercantil. El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada 
en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de 
contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 

2. L’ informe d’ Intervenció en relació al compte general 2018 que consta a 
l’expedient  i l’ informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, de 5 
de juny de 2019. 

3. Exposició al públic l’expedient del Compte General de l’exercici de 2018 
mitjançant la publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament i al Butlletí Oficial 
de la Província número 115 de data 14 de juny de 2019. 

4. Que durant el termini d’exposició pública no s’han formulat al·legacions ni 
reclamacions al respecte, tal com consta en el certificat emès per la 
Secretaria de la Corporació. 

 
  
Fonaments de dret. 
 

• Articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

• Article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
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• Article 56 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• RD 500/90, Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I 
del títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals. 

• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la 
Instrucció de Comptabilitat. 

• Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

• Llei 27/2013, racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
• Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
• Resolució de 30 de març de 2007 de la Presidència del Tribunal de 

Comptes, per la qual es fa públic l’acord del Ple, de 29 de març, que 
aprova la instrucció que regula el format del compte general de les 
entitats locals en suport informàtic i el procediment telemàtic per a la 
rendició de comptes.  

• Resolució de la Sindicatura de Comptes d’11 de març de 2010, de 
publicació del procediment de valoració de les causes d’incompliment de 
l’obligació de les entitat locals de rendir els comptes a la Sindicatura de 
Comptes. 

• Les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018. 
 
La competència per a aprovar aquest compte general de l’ajuntament de Quart 
corresponent a l’exercici de 2018 és del Ple de la Corporació i requereix el vot 
favorable de la majoria simple dels membres presents d’acord amb el que 
disposen els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
 

Per això, l’Alcalde - President  proposa al Ple Local l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
Primer.-  APROVAR DEFINITIVAMENT el Compte General de l’exercici 2018. 
 
Segon.- RENDIR el Compte General de l’exercici 2018 així aprovat i tota la 
documentació que l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i 
com s’estableix en l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
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Intervé el Sr. Serra per avançar que el seu grup s’abstindrà perquè no han 
disposat de temps suficient per poder examinar l’expedient 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 10 vots a favor (QA, PSC, ERC, i 
No Ads.) i 1 abstenció (CUP) 
 
 
4.- APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ  DEL RÈGIM DE CONTROL INTERN 
SIMPLIFICAT I ADHESIÓ AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL 
CONTROL INTERN DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 
L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL) estableix 
que podran aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals 
incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 
1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per 
l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre). 
 
Atès que l’Ajuntament de Quart, amb les xifres de població resultants de la 
última revisió del padró municipal, té una població de 3.680 a 1/1/2019 
habitants i, l’import de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost 
aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials 
d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi 
de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c de 
l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a 
l’últim pressupost aprovat, és de 3.081.322,13 €, està inclòs en l’àmbit 
d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pot acollir, 
d’acord amb l’article 39 del RCIL, al règim de control intern simplificat. 
 
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els 
drets i ingressos, l’article 9 del RCIL, en el seu apartat 1, estableix que la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la 
dels seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, 
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si 
s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici 
del control financer. 
 
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan 
interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.  
 
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de 
Girona, en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus 
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de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia 
en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la 
Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals, 
modificat per acord de ple de 16 d’octubre de 2018, els quals engloben tots els 
tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a 
excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i 
intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord 
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de 
juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la 
Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en 
règim de requisits bàsics (ACM2008) i a l’Acord de 20 de juliol de 2018, pel que 
és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans 
propis (ACM2018). L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
Província número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de 
l’endemà d’aquesta publicació, i fins a la seva modificació o derogació 
expressa. Pel que fa la posterior modificació del citat acord, es va publicar al 
BOP número 210 de 2 de novembre de 2018. 
 
El president de la Diputació de Girona, en data 1 / agost / 2019, va aprovar la 
sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals 
presentada per l’Ajuntament de Quart al registre d’entrada de la Diputació de 
Girona el 22 / juliol / 2019, d’acord amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut 
de l’article 6.4 del RCIL, que estableix que els òrgans interventors podran 
demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels 
serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions 
provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials. 
 
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que 
preveu el RCIL, les atribucions conferides al ple d’aquesta corporació i d’acord 
amb l’article 52 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, es proposa 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat 
econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 
39 i 40 del RCIL. 
 
Segon.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de 
la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost 
limitatiu, si s’escau, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com 
a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i 
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RCIL. 
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Tercer.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció 
interventora a l’entitat local i als seus ens dependents amb pressupost limitatiu, 
si s’escau, en els termes que preveu l’article 13 del RCIL. 
 
Quart.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en 
sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril 
de 2018, i a les seves posteriors modificacions (el qual s’adjunta com Annex), 
referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’assistència 
en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar 
adaptats a l’acord de Consell de Ministres vigent en cada moment sobre tots 
els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord i les 
seves posteriors modificacions, els quals engloben tots els tipus de despeses i 
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els 
sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia. 
 
Cinquè.- Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a 
l’ajuntament de Quart, que contradigui la normativa vigent en matèria de control 
intern. 
  
Sisè.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.  
 
Abans de sotmetre la proposta a votació intervé el Sr. Secretari per exposar els 
antecedents i el contingut de la mateixa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA, 
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.  
 
 
Antecedent de fet. 
 
Que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal 
podrà Que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell 
Comarcal podrà exercir les competències, els serveis, i les activitats que li 
deleguin els municipis de la comarca de forma voluntària i per via de conveni, 
sempre que la competència a exercitar, el servei a prestar o l’activitat a realitzar 
estiguin incloses de manera expressa en el Programa d’actuació comarcal; 
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Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida i valorització 
de les diverses fraccions dels residus municipals dels municipis de la comarca; 
 
Que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal 
idònia per prestar el servei de recollida de les fraccions de paper, vidre, 
envasos, orgànica i resta dels residus municipals en els municipis que li 
deleguin el servei, entre d’altres per l’economia d’escala que li permet una 
millor eficàcia en la prestació; 
 
Que en l'actualitat el Consell Comarcal del Gironès presta aquest servei a vint-i-
tres municipis de la comarca; 
 
Que d'acord amb el DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora dels residus, els ens locals competents han de garantir el 
reciclatge i el tractament dels residus municipals que s’originen en l’àmbit de 
llur jurisdicció, i han de promoure la valorització dels residus en el marc del 
programa general que formuli la Generalitat.  
 
Que d'acord també amb l'anterior, la gestió dels residus comercials és 
responsabilitat de les persones titulars de l’activitat, havent d’assumir les 
obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.  
 
Que segons Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya. 2013-2020 (PRECAT20) marca un objectiu de valorització general 
del 60%, específicament per FORM, paper/cartró, plàstic i vidre. Així mateix, la 
Directiva 2008/98/CE té per objectiu assolir un 50% de preparació per a la 
reutilització i reciclatge (recollida selectiva neta) de residus domèstics i similars. 
Aquest objectiu va ser modificat per un objectiu més estricte del 65% del 
reciclatge dels residus municipals amb un horitzó al 2030. 
 
Vist que la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, que modifica l’article 15 de la Llei 8/2008, del 10 
de juliol, de finançament de les infraestructures de la gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que resta redactat de la 
següent manera: "Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició 
controlada i la incineració de residus municipals regulats per l’article 15 
s’assoleixen gradualment, en el termini de quatre anys, d’acord amb la taula 
següent": 
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Atès que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) preveu que a partir de l'any 
2020 continuarà pujant el cànon sobre els tractaments finalistes en abocador o 
incineradora, i que aquest serà superior per als municipis que no compleixin 
amb els objectius de reciclatge; així com limitacions en l'accés a les 
subvencions de l'ARC, i reducció dels imports del retorn del cànon, per part 
dels municipis que no compleixin els objectius establerts. 
 
Tenint en consideració que el Consell Comarcal del Gironès ha elaborat al 
2018 mitjançant un servei de consultoria externa un estudi per cada municipi 
titulat "Diagnosi del servei de recollida i valoració d’alternatives als sistemes 
actuals de recollida selectiva a la comarca del Gironès", que serveix de marc de 
referència del model de recollida que esculli cadascun dels municipis, entre 
aquells que permeten compartir els mitjans mòbils necessaris i per tant assolir 
així els beneficis de l'economia d'escala, com són: el model de recollida amb 
contenidors en la via pública de càrrega lateral; el model de recollida porta a 
porta; o un sistema mixt dels dos models anteriors. 
 
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 
 
Primer.- APROVAR el conveni marc de delegació entre l’Ajuntament de Quart i 
el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida porta 
a porta, tractament i valorització dels residus municipals. 
 
Segon.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde per 
a la formalització del conveni esmentat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Cortés exposa amb detall els 
antecedents i el contingut de la mateixa. 
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Intervé el Sr. Serra i diu que el seu grup ja fa molt de temps que demanaven 
aquest servei porta a porta, i tal sols fa l’observació de que potser caldria fer 
referència a que aquesta és una mesura des dels municipis per “combatre 
aquesta crisis ambiental climàtica que estem patint”. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ENTORN SENSE FUM. 
 
 

El fum ambiental del tabac és tòxic i el fet d’exposar-s’hi implica riscos 
importants per la salut de les persones no fumadores. Els infants són més 
sensibles als seus efectes i per tant, més vulnerables davant la perillositat pels 
seus pulmons i el seu sistema immunològic. 
 
Mares, pares, famílies, mestres, professors i professores, entrenadors i 
entrenadores, professionals dels equipaments, som models a imitar pels 
infants, i volem ser un model saludable 
 
El programa Entorn Sense Fum és una campanya adreçada a facilitar que 
l’espai exterior d’accés immediat als centres educatius i equipaments culturals i 
esportius del municipi, on hi ha una elevada presència de població infantil, 
siguin entorns sense fum. 
 
1. Perquè volem fer de l’entorn educatiu, esportiu i cultural un entorn saludable. 
2. Perquè volem protegir els infants del fum. 
3. Perquè mestres, professors i professores, educadors i educadores, 
entrenadors i entre-nadores, professionals dels equipaments i famílies som un 
model per als infants. 
4. Perquè l’escola constitueix un dels principals escenaris d’aprenentatge dels 
infants. 
5. Perquè educar per a la salut forma part de l’educació dels nostres fills i filles. 
6. Perquè l’escola educa amb continguts però també amb l’entorn, el clima i les 
actituds. 
7. Perquè quan fem esport, fem salut. 
8. Perquè la combinació d’esforç físic i tabac posa en perill la salut. 
9. Perquè l’esport ajuda a portar una vida activa i dóna benestar físic i mental. 
10. Perquè una vida saludable és una vida sense tabac. 
11. Perquè la família hi juga un paper molt important. 
 
Cal vetllar perquè les entrades als centres educatius i els espais culturals i 
esportius siguin entorns lliures de fum. 
 
Sobre la base d'aquests antecedents, es proposa l’adopció del següent 
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ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió al Programa Entorn Sense Fum. 
 

Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació intervé la Sra. Borgoñoz per exposar 
els antecedents i el contingut de la mateixa. 
 
Intervé el Sr. Serra i manifesta que a la proposta hi troba a faltar mesures 
concretes. El Sr. Alcalde li respon que a l’expedient estan detallades totes 
aquestes mesures. Arran d’això, s’inicia un petit debat entre diferents regidors 
sobre la facilitat i el temps que tenen per examinar els expedients que es 
presenten a Ple. El Sr. Serra i la Sra. Subiña consideren que haurien de tenir 
més temps entre la convocatòria i el Ple o buscar la manera de trametre tota la 
informació i no tan sols les propostes. El Sr. Alcalde diu que ho tindran en 
compte 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 10 vots a favor (QA, PSC, ERC, i 
No Ads.) i 1 abstenció (CUP) 
 
 
 
7.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les resolucions següents: 
 
- Resolució de l’alcaldia número 140/2019, d’1 d’agost, de nomenament de 

personal de confiança. 
 
- Resolució de l’alcaldia número 143/2019, de 9 d’agost,  d’aprovació de les 

línies fonamentals pressupost 2018-2019. 
 
El Ple és dona per assabentat 
 
 
8.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA CATALANA DE RESIDU ZERO I 
DE MESURES PER FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI 
 
Moció presentada pel grup municipal CUP. El Sr. Serra exposa el contingut de 
la moció, que consta a l’expedient, i seguidament s’inicia un torn 
d’intervencions entre diferents regidors. Finalment, per manca d’aclariment del 
contingut, el Sr. Alcalde proposa deixar-la sobre la taula. Sotmès a votació, per 
unanimitat s’acorda deixar aquesta moció sobre la taula.,  
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9.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA POLÍTICA D’ACOLLIDA DE REFUGIATS DE 
LA UE, L’ESTAT ESPANYOL I DE CONDEMNA AL GOVERN ITALIÀ PER 
LA SEVA ACTUAL POLÍTICA ENVERS LES ONG’S QUE SALVEN VIDES A 
LA MEDITERRÀNIA. 
  
Moció presentada pel grup municipal CUP. Abans de sotmetre-la a votació, 
intervé el Sr. Benac per demanar si algun dels continguts d’aquesta moció no 
depassa les competències municipals. El Sr. Serra exposa que el seu grup 
considera que hi ha “una onada xenòfoba a nivell europeu que s’ha de frenar”, i 
que “s’està criminalitzant salvar vides humanes, i això és molt greu”. Pensa que 
des dels ajuntaments s’ha de fer pedagogia i s’ha d’exemplificar. L’Ajuntament 
s’ha de posicionar, considera.  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
El passat 8 de gener del 2019, el govern socialista espanyol retenia el vaixell 
de salvament de l’ONG Open Arms al port de Barcelona, amb l’absurda excusa 
que el vaixell no reunia les condicions de seguretat per portar nàufrags, evitant 
així que salvés vides a la Mediterrània durant més de 100 dies. A partir 
d’aleshores  Open Arms té llibertat de navegació però no de rescat, amb penes 
de 900.000€ (no sobra cap zero) i 10 anys de presó (van ser advertits abans de 
tornar a navegar direcció a Lesbos i Tessalònica amb ajut humanitari). Unes 
sancions que les ministres del Govern espanyol, Carmen Calvo i Margarita 
Robles, van amenaçar de fer complir el passat mes d’agost.  
El 29 de juny el govern italià,  amb el xenòfob vicepresident Matteo Salvini al 
capdavant, va detenir la capitana del vaixell de salvament Sea-Watch 3, Carola 
Rackete, per suposadament envestir un vaixell de la marina italiana que els 
barrava el pas al port de Lampedusa. El Sea-Watch 3 portava més de 40 
persones rescatades del mar i feia més de 17 dies que els tenia a bord sense 
poder-los garantir unes condicions mínimes, per la manca d’aigua i menjar. 
Afortunadament, el dia 2 de juliol la jutgessa d’Agrigent, Sicília, la va deixar en 
llibertat, al•legant que “desobeir ordres de les autoritats italianes està justificat 
per un deure de salvar vides humanes al mar”. 
El mes d’agost el vaixell Open Arms, amb 160 persones rescatades a bord, va 
haver d’esperar 13 dies davant la costa de Lampedusa fins que va obtenir 
autorització per desembarcar-los en un port segur. Una situació igual es va 
produir amb el vaixell noruec Ocean Viking que també es va estar dues 
setmanes en alta mar amb 365 persones rescatades a bord esperant un port on 
atracar.  
Aquests són alguns dels molts exemples dels que tristament ens assabentem 
tot sovint i que no haurien de succeir en una Europa on la defensa dels Drets 
Humans, la  protecció del Dret Internacional i el Dret d’acollida i Asil, entre 
d’altres, haurien de ser la prioritat. 
Les mesures adoptades pel Govern espanyol, l’italià i la Unió Europea són un 
despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els estats i les 
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institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb 
l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta 
de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament 
les expulsions col•lectives. 
Davant d’una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint 
condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari,  avui 
ens toca tornar a dir PROU a nosaltres, al món local, a la societat civil 
organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa 
vergonya i: 
Per tot això l’Ajuntament de Quart, pren els acords següents: 
• Demanar al Consell Europeu que faci respectar els Drets Humans i el 
Dret Internacional als quals estan subjectes. Requerint als governs que en 
formen part a acollir i garantir la seguretat de les persones refugiades i 
immigrades i reclamar que es garanteixin vies d’accés a la protecció 
internacional legals i segures en els països d’origen i trànsit. 
• Demanar al Govern Espanyol que no obstrueixi les tasques de 
salvament de vides humanes de les ONG’s i que gestioni de forma eficaç i 
urgent l’acollida dels 18.000 refugiats a la qual es va comprometre davant de la 
Unió Europea. 
• Instar l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya a fer tot el possible 
per acollir els 4.500 refugiats, als quals es va comprometre a acollir el president 
Carles Puigdemont en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del 
passat 15 de març 2017. A més a més, assegurar el desplegament del Pla de 
Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la 
Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del 
pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes 
que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 
• Que es rebutgi de forma clara i contundent i així es comuniqui a 
l’ambaixada d’Itàlia, el malestar per la detenció  de la capitana Sra. Carola 
Rackete i per la retenció del vaixell Open Arms, que considerem uns clars 
atemptats contra els Drets Humans i dels refugiats. 
• Manifestar el nostre compromís d’oferir el nostre municipi com a territori 
d’acollida i protecció. 
• Donar suport i col•laboració a les entitats catalanes i xarxes d‘entitats 
que treballin en l’acollida i el servei a les persones sol•licitants d’asil. 
• Treballar en la sensibilització i el Compromís de la població del municipi 
per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la 
interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la 
cohesió social. 
• Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora. 
• Finalment, fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, a l’Ambaixada d’Itàlia, al 
Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea. 
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Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
10.- MOCIÓ PER LA GRAVACIÓ DELS PLENS MUNICIPALS A 
L’AJUNTAMENT DE QUART. 
 
Moció presentada pel grup municipal ERC. Abans de sotmetre la moció a 
votació, el Sr. Alcalde manifesta que és voluntat de l’Ajuntament canviar 
l’aparell gravador dels plens i utilitzar-ne un altre que permeti passar 
directament el document a les xarxes socials, i així tothom podrà rebre la 
gravació del Ple. La Sra. Subiña explica que aquesta és la voluntat de la moció 
presentada, millorar l’efectivitat i la transparència en l’informació. 
 
ANTECEDENTS  
 
Seguint els criteris de transparència del Grup Municipal d'ERC Quart-AM 
creiem que és indispensable que els plens siguin gravats i publicats perquè la 
població de Quart pugui tenir una constància gràfica del que es parli i es 
decideixi a l'òrgan de màxima representació política a escala municipal. En 
aquests moments perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin tenir accés a la 
informació que es tracta en els plens només hi ha dues opcions; assistir als 
plens de forma presencial o bé a través del web de l'ajuntament (difícil accés) i 
creiem que amb la publicació d'aquests en el format que proposem ajudaria a 
poder accedir a la informació d'una manera més àgil, ràpida i senzilla. 
 
Per aquests motius,  
 
PROPOSEM  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
- 1: Gravació del Plens municipals amb mitjans gràfics.  
- 2: Publicació de les gravacions dels Plens al web i XXSS de l’ajuntament. 
- 3: Retransmissió en directe per XXSS de l’ajuntament i la ràdio municipal de 
Quart. 
- 4: Donar a conèixer aquesta nova eina als veïns i veïnes de Quart.  
- 5: Fer que les gravacions siguin de domini públic 
 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat 
 
11.- MOCIÓ EN SUPORT A LA 3A VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 
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Moció presentada pel grup municipal ERC. 
 

ANTECEDENTS 
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un 
fet, hem d’avançar cap a un model que aposti decididament per la 
sostenibilitat, la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el 
desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti 
una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de gestió 
del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus 
recursos naturals.  
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una 
resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de 
sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem de passar del 
compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin 
generar canvis reals.  
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de 
més de 100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització 
que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions 
en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de 
manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de 
concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos 
d’efecte d’hivernacle.  
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un 
paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la 
ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la 
sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest 
motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions convocades com 
a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica.  
Per tots aquests motius,  
 
 

PROPOSEM 
 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima 
convocada per més de 100 col·lectius, que demanen que es declari de 
manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de 
concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos 
d’efecte d’hivernacle.  
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que 
garanteixin un % de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que 
posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un 
nivell d’impropis inferior al 3%.  
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i 
incrementar els espais verds al municipi.  
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QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals 
i posar a disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de 
l’energia solar i eòlica.  
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i 
millorant els carrils bici.  
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea 
sobre la qualitat de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2)  
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents 
en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que 
demana:  

- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en  

relació als nivells 
de 1990  

- Mínim el 27% de millora d’eficiència 
energètica  
- Mínim el 27% de quota d’energies 
renovables  

VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als 
promotors de la convocatòria, “Friday for future”.  

 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
12.- MOCIÓ A FAVOR D’UNES CONDICIONS MÉS DIGNES PER A 
INFANTS, DOCENTS I PAS DE L’ESCOLA 9D4T DE QUART. 
 
Moció presentada pel grup municipal ERC. 
 
Abans de sotmetre la moció a votació, el Sr. Alcalde manifest que l’equip de 
govern està d’acord en terme generals amb la moció però considera que a qui 
caldria instar no és a l’Ajuntament de Quart, que ja és conscient de la 
problemàtica i recolza l’iniciativa, sinó que es tracta d’una competència del 
Departament d’Ensenyament. A més a més considera que a la moció hi ha un 
error ja que els alumnes de Llambilles no tenen assignada cap escola de Quart 
sinó  de les de Cassà . La Sra. Subiña accepta l’aclariment però diu que la seva 
voluntat és que quedés constància de que “apretarem al Departament 
d’Ensenyament des de l’Ajuntament”. El Sr. Alcalde diu que això ja ho estem 
fent des de l’Ajuntament i proposa que la moció quedi sobre la taula i que es 
corregeixi. A la Sra. Subiña li sembla bé.  
 
Sotmesa la moció a votació, s’acorda per unanimitat deixar-la sobre la taula 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
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Intervé en primer lloc el Sr. Serra. Arran de l’actualitat , diu que “aquest cap de 
setmana es van produir uns fets greus i desagradables a Palamós, ja que s va 
amenaçar de mort a l’Alcalde i una regidora”. Considera que el Ple s’hauria de 
posicionar en contra d’aquestes amenaces, demanar que s’investiguin els fets i 
donar suport a aquest Alcalde i a la regidora. El Sr,. Alcalde i la resta de 
regidors manifesten la conformitat i accepten buscar la manera formal de fer 
efectiu aquest suport a través d’un escrit. Seguidament el Sr. Serra diu que 
voldria fer un aclariment referent al Ple d’investidura. Considera que no es va 
respectar el protocol (a la qual cosa el Sr. Alcalde manifesta la disconformitat), 
referent a l’hora del cant de l’himne nacional de Catalunya, ja que no es va 
convidar als assistents a posar-se drets. El Sr. Alcalde diu que no n’era 
conscient d’aquesta obligació i en tot cas en pren nota per altres ocasions. 
Seguidament es produeix un petit debat entre diferents regidors sobre aquest 
particular. 
 
Continua el Sr. Serra i diu que li han arribat queixes de veïns de que han entrat 
instàncies a l’ajuntament i no se’ls respon. El Sr. Alcalde diu que desconeix si 
això passa i si és un nombre important de peticions no respostes. Des de 
l’Ajuntament som conscients que això pot passar en alguna ocasió però  hi ha 
el costum de respondre a tothom. En qualsevol cas es procurarà que això no es 
repeteixi. El Sr. Lado i el Sr. Batlle també insisteixen que amb les noves 
tecnologies i l’impuls  l’àrea de comunicació, s’agilitzarà tot el que és 
participació ciutadana. 
 
El Sr. Serra pregunta tot seguit referent a temes del camp de futbol : els murs 
de contenció, el nou conveni amb la UE Quart, el canvi de gespa artificial. El Sr. 
Cortés i el Sr. Alcalde donen explicacions detallades sobre cada una 
d’aquestes qüestions 
 
El Sr. Serra demana quan podran disposar d’una sala o un espai per als grups 
municipals. El Sr. Alcalde diu que ho estan organitzant per veure de quins 
espais es disposen i com es poden organitzar. El Sr. Serra també sol.licita un 
correu electrònic quart.cat pels regidors de l’oposició. El Sr. Lado diu que 
parlarà amb el tècnic responsable en qüestions informàtiques. Només es 
qüestió de disposar de les llicències necessàries. Continua el Sr. Serra per 
demanar que a l’apartat de transparència de l’ajuntament s’hi pugui accedir 
directament a la web sense haver de passar per la seu electrònica. També que 
s’actualitzi la web ja que hi consten informacions obsoletes. El Sr. Alcalde i el 
Sr. Batlle diuen que s’està treballant per a una web nova i més àgil i accessible.  
  
Acaba el Sr. Serra agraint les gestions fetes pel regidor de Medi Ambient 
respecte als trailers que aparcaven a l’entrada de Quart, tot i que a vegades 
encara n’hi ha algun. 
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Finalment, el Sr. Benac agraeix també a l’equip de govern en nom del seu grup 
per la reunió mantinguda per tractar diferents temes i qüestions d’interès 
municipal. Va ser cordial i profitosa. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les vint-i-una hora i deu 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 


