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AJUNTAMENT DE QUART 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. Exp. :            SE-01/2020 
Núm. Sessió : 01/2020 
Caràcter:            Ordinària 
Data:             15 de gener de 2020. 

 
 
A Quart, a 15 de gener de 2020, quan són les vint hores i dos minuts, en 
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota 
la presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina,  l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar la sessió ORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a 
aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, titular de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Carles Gutiérrez Medina              QA 
Sr. Miquel Cortés Cardenal       QA 
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo          QA 
Sr. Samuel Lado Franco                    QA 
Sra. Vanesa Edith Larramendy          QA 
Sr. Narcís Mas Martí                 PSC 
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé          PSC   
Sr. Jordi Batlle Egea                          No Ads.   
Sr. Arnau Benac González                 ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Han justificat la seva absència:  
Sra. Aïna Subiña Casals                    ERC 
 
 
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  16 i 17 /2019 
2. Informació de l’Alcaldia. 
3. Modificació OF Museu de la Terrissa. 
4. Aprovació de les bases per a concessió de subvencions a entitats 

municipals. 
5. Aprovació definitiva del Pla director d’abastament d’aigua potable de Quart. 
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6. Nomenament jutge de pau suplent.  
7. Donar compte Decret canvi nom regidoria acció social. 
8. Moció deute escoles bressol. 
9. Precs i preguntes. 
 
 
1.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ES ACTES CORRESPONENTS A LES 
SESSIONS 16 i 17/2019 

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 06 de novembre de 2019 es va celebrar Ple ordinari  16/2019. 
2. En data 27 de novembre de 2019 es va celebrar Ple extraordinari  

17/2019. 
 

 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.  
 
Intervé el Sr. Serra per manifestar que en l’Acta 16/2019, en el punt 5, no hi 
consta la votació final. El Sr Secretari diu que és un error i que es corregirà. La 
votació d’aquest punt va ser la següent : 10 vots a favor (QA, PSC. ERC, No 
Ads) i 1 Abstenció (CUP). 
 
També considera el Sr. Serra que hi ha un altre error en aquesta mateixa Acta, 
que és en el punt 6, ja que li sembla que la Sra. Sílvia Ballesteros es va 
abstenir i que la Sra. Gemma Borgoñoz va votar-hi en contra. Fetes les 
comprovacions pertinents es reconeix l’error i s’acorda corregir-ho. 
 
Fetes aquestes esmenes en les actes, es proposa la seva aprovació  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR les actes corresponents a les sessions: 
1.  De data 06 de novembre de 2019, Ple ordinari  16/2019. 
2.  De data 27 de novembre de 2019, Ple extraordinari  17/2019. 

 



 

3 
 

AJUNTAMENT DE QUART 

El resultat de la votació és que s’aproven les actes per unanimitat 
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
- Agrair a totes les entitats del municipi que van fer possible el dia de la Marató i 
a tota les gent per la seva participació i coordinació. Es van recaptar uns quatre 
mil euros, resultat que considerem molt positiu. Agraïment que es fa extensiu 
igualment per a les activitats de Nadal. 
- Signatura del conveni del MIC, un torneig de futbol intermunicipal que hem 
aconseguit que es faci a Quart durant tot aquest mandat. 
- Des de la regidoria d’entitats s’ha aprovat la realització de tres cursets de 
formació, pel seu funcionament i gestió de fiscalitat, tractament d’aliments i 
resolució de tràmits legals. 
- De la resolució dels problemes sorgits en els treballs de canvi de la gespa del 
camp de futbol. S’han pogut solucionar correctament i el camp ha quedat en 
molt bones condicions. 
 
 
3.- 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 tècnic del Museu de la Terrissa de data 8 de novembre de 2019. 
3. Estudi econòmic de data 8 de gener de 2020. 
4. Informe del serveis jurídics i econòmics de data 8 de gener de 2020 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. 
 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencioso-

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

 
La modificació que es proposa consisteix, bàsicament, en l’oferiment de visita 
complerta al Museu a grups amb prèvia reserva i amb un guia, tot potenciant la 
visita a la planta baixa tant a nivell individual com de grup que serà de caràcter 
gratuït. 
 
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, 

 
A C O R D S 
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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. 
 
Article 4. Quantia. 
 
L' import de les taxa serà el següent: 
 

CONCEPTE IMPORT 
Entrada Individual, per persona  3,5 € 
Entrada Reduïda, Estudiants, jubilats i aturats 2,0 € 
Entrada individual menors de 12 anys Gratuïta 
Visites escolars. Mínim 23 alumnes 2,8 €/alumne 
Tallers escolars. Mínim 23 alumnes 2,8 €/alumne 
Taller escolar de torn. Màxim 20 alumnes 4 €/alumne 
Visites grup de 10 a 25 pers. (amb guia).  Mínim 10 
persones   

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.” 
 
“ 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 de Quart segons la regulació 
establerta en l’article següent. 
 
Article 4. Quantia 
 
L' import de les taxa serà el següent: 
 
 

CONCEPTE IMPORT 
Entrada Individual o de grup a la planta baixa del Museu gratuïta 
Visites escolars. Mínim 23 alumnes 2,8 €/alumne 
Tallers escolars. Mínim 23 alumnes 2,8 €/alumne 
Taller escolar de torn. Màxim 20 alumnes 4 €/alumne 
Visites individuals o grup de 2 a 9 pers. (amb guia).  30 € 
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Visites grup de 10 a 25 pers. (amb guia).  Mínim 10 
persones   

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”. 
 
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. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula el Sr. Batlle per 
exposar detalladament els antecedents i contingut de la mateixa. Intervé el Sr. 
Serra per preguntar si no es trobaria una altra solució per visitar tot el museu 
sense haver de demanar hora prèvia i buscar una solució més àgil. El Sr. Batlle 
respon que altres solucions demanarien disposar d’una altra persona, cosa que 
pressupostàriament no és factible.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb vuit vots a favor (AQ, PSC i No 
Ads), 1 Abstenció (ERC) i 1 vot en contra (CUP) 
I 
 
4.- APROVACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS MUNICIPALS 
 
Antecedent de fet. 
 
El Ple municipal, en sessió de 27 de novembre de 2019, va aprovar inicialment 
el pressupost municipal de l’exercici 2020 i els seus annexes, dintre dels quals 
hi havia el Pla estratègic de subvencions. Es va sotmetre a informació pública 
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en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 235 de data 10 de desembre de 2019. 
 
Durant el termini d’exposició al públic comprès entre el 11 de desembre de 
2019 fins el 3 de gener de 2020,  no s’han formulat al·legacions ni reclamacions 
al respecte, per tant, s’entén definitivament aprovat. 
 
Correspon ara procedir a efectuar la convocatòria de dites subvencions en 
règim de concurrència competitiva respecte l’any 2020. 
 
Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció. 
 
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. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS: 

 
Únic.- Aprovar la convocatòria de la concessió de subvencions a entitats 
municipals, any 2020, així com trametre la convocatòria a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, d'acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa. Vol destacar que han estat unes bases 
complicades de fer per la pròpia dinàmica de molts anys i que els canvis 
importants que proposen s’hauran d’anar adoptant paulatinament i en funció 
dels resultats. L’objectiu és millorar els criteris i fer més justes les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament a les entitats per desenvolupament de les seves 
funcions, que creiem importants i necessàries pel municipi. 
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Pren la paraula el Sr. Serra per fer, primer de tot, uns aclariments de tipus 
nominatius i conceptuals, i seguidament per mostrar determinades objeccions a 
la proposta que es presenta. S’estableix un debat amb el Sr. Alcalde sobre la 
naturalesa de determinades entitats i associacions del municipi i si són 
subjectes d’aquestes bases. El Sr. Serra també presenta objeccions a 
determinada documentació que es demana a les entitats. El Sr. Alcalde explica 
per què es fan aquests requeriments, i que l’objectiu també és posar ordre en la 
documentació. Tampoc li sembla correcte els terminis de presentar la 
justificació. El Sr. Alcalde diu que hi ha un error i que ha de ser el 31 de gener, 
no de desembre. 
 
Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb vuit vots a favor (AQ, 
PSC i No Ads), 1 Abstenció (ERC) i 1 vot en contra (CUP) 
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE DE QUART 
 
Antecedent de fet. 
 
 Per Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatòria 

de les subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses 
derivades de la redacció i actualització dels plans directors del servei 
d’abastament d’aigua, per la qual es concedeix a l’Ajuntament de Quart una 
subvenció de 7.800 euros, i que el termini màxim per presentar el certificat 
de l’aprovació és d’un any des de la data de notificació (5/10/2019), es 
considera necessari aprovar inicialment el projecte per part de la Junta de 
govern Local i ratificar-ho pel Ple atès que no hi haurà Ple ordinari fins el 
mes de novembre. 

 En data 23 de setembre de 2019 i registre d’entrada número 2019/3490, 
Prodaisa presenta davant aquest ajuntament el “Pla Director d’Abastament 
d’aigua potable de Quart” redactat i signat per Enric Picó Micaló i Òscar 
Soria Garcia. 

 La Junta de Govern Local, en sessió de 2 d’octubre, va aprovar inicialment 
el Pla Director d’abastament d’aigua potable de Quart. 

 En el BOP núm. 196, d’11 d’octubre de 2019, es va publicar edicte 
d’informació pública d’aprovació inicial del Pla director. 

 El Ple municipal, en sessió de 9 d’octubre, va ratificar l’acord de la Junta de 
Govern Local d’aprovació inicial del Pla director. 

 Durant el termini d’informació pública no es va presentar cap al·legació ni 
reclamació 

 
Fonaments de dret 
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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 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. 
 
 
L’òrgan competent per a resoldre és el Ple de la Corporació (art. 22.2.ñ de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local).  
 
En virtut d’això, el regidor signant proposa al Ple municipal l’adopció dels 
següents, 
  

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el ”Pla Director d’abastament d’aigua 
potable de Quart” redactat i signat per Enric Picó Micaló i Òscar Soria Garcia. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Prodaisa i als serveis tècnics 
municipals. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Miquel Cortés exposa els 
antecedents i el contingut de la mateixa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- PROPOSTA AL TSJC PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU DE 
QUART. 
 
 
Antecedents de fet. 
1. Escrit de data 7 de març de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya informant que està pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per 
al qual va ser nomenat l’ actual jutge de pau suplent, i instant l’ inici dels 
tràmits corresponents per a la proposta al Tribunal del nomenament de 
jutge/essa de Pau titular. 

2. En data 13 de juliol de 2018 es publica al Butlletí Oficial de la Província 
número 142,  l’Edicte mitjançant el qual s’obria el període de vint dies hàbils 
per tal que les persones interessades i que reunien les condicions legals, 
sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau suplent, per escrit dirigit a l’alcaldia. 
Igualment s’ha exposat aquest Edicte al taulell d’anuncis del Jutjat Deganat de 
Girona, del Jutjat de Pau de Quart  i al taulell d’anuncis de l’ajuntament. 

3. Dins el termini legalment establert únicament s’ha presentat la sol·licitud de la 
Sra. Rosa Boschdemont Mundet, (RE 2018/2757). El candidat declara en el 
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seu escrit que “no concorre en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat que, 
referides als Jutjats de Pau estableixen els articles 303 i 389 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial”. 

 
Fonaments de dret 

 Articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

 Articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial. 

 Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau. 

 
Per això, l’alcalde-president  proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- PROPOSAR al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 
nomenament com a Jutge de Pau substitut de Quart a la Sra. Rosa 
Boschdemont Mundet, domiciliada a Quart, qui disposa del títol de tècnic 
especialista en educació infantil, i que té de professió: treballadora de llar 
d’infants. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada.  
 
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord al Deganat dels Jutjats del partit 
judicial de Girona per tal que aquest l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya als efectes pertinents.  
En compliment del que es disposa a l’article 7.2 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, a l’esmentat trasllat caldrà acompanyar un certificat comprensiu dels 
extrems següents: 

 Referència detallada de les circumstàncies en què es va produir l’elecció. 
 Menció expressa de l’observança del quòrum de majoria absoluta exigit per 

la llei. 
 Dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de 

l’escollida. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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7.- DELEGACIONS DE L’ALCALDE A FAVOR DE TINENTS D’ALCALDE I 
REGIDORS PER A LA GESTIÓ D’ÀREES DE LA CORPORACIÓ 
 
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, aquesta Alcaldia considera necessària la 
delegació de determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major 
celeritat i eficàcia l’actuació municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vist el Decret 116/2019, de 26 de juny, de distribució de les regidories. 
 
Atès que es considera convenient canviar el nom de la regidoria de serveis 
socials. 
 
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,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- CANVIAR el nom de la regidoria següent: 

1. Regidora Sra. Silvia Ballesteros Olmedo:  
i. Acció Social  
ii. Cooperació 
iii. Igualtat 

Segon.- Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data 
d’aquesta resolució i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves 
competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, 
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entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la 
present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit. 
 
Tercer.- Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de 
tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els 
regidors no manifesten expressament davant l’Alcaldia que no les accepten. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors delegats i difondre el contingut 
d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui. 
 
Abans que el Ple es doni per assabentat, la Sra. Sílvia Ballesteros pren la 
paraula per exposar la motivació i objectius d’aquest canvi. Un cop escoltada, 
el Ple es dona per assabentat. 
 
 
8.- MOCIÓ REFERENT AL REQUERIMENT DE L’AJUNTAMENT DE QUART 
AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER ABONAR EL DEUTE ALS 
AJUNTAMENTS PER LES ESCOLES BRESSOL 
 
Aquest requeriment és també una interpel·lació a la Generalitat i al nou 
Parlament a asseure’s a parlar, a obrir el diàleg perquè el Parlament i el  
Govern apostin perquè en els nous pressupostos s’inclogui el finançament del 
0-3. La primera etapa de l’educació infantil és competència no plena de la 
Generalitat de Catalunya. No pot ser que el suport a les escoles bressol es 
pugui suprimir en funció d’un criteri arbitrari de gestió pressupostària. El 
missatge que estan enviant és que la prioritat no és l’educació, especialment la 
de la petita infància, que s’ha demostrat fonamental per a les oportunitats 
futures dels infants. 
 
El Departament d’Ensenyament venia convocant, fins el curs 2011/2012, 
subvencions per al sosteniment dels centres educatius municipals del primer 
cicle d’educació infantil, adreçades als ajuntaments titulars d’aquestes escoles. 
A partir del curs 2012-2013, però, el Departament d’Ensenyament va deixar de 
convocar aquestes subvencions i, en conseqüència, va deixar de finançar es 
escoles bressol del sistema públic. D’aquesta manera el finançament va passar 
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a recaure exclusivament als ajuntaments, que van assumir la part de la 
Generalitat, i en les famílies dels alumnes amb l’ajut per part de la Diputació de 
Girona durant diversos exercicis. 
 
En acabar el curs 2012-2013,  el Departament d’Ensenyament  fixava una 
quantitat de 1.300 euros per alumne, per sota dels 1.800 euros que s’havien 
pagat en els anys anteriors. Aquell curs, el 2012-2013 va ser l’últim en què els 
ajuntaments va rebre ajut de la Generalitat per al finançament de les escoles 
bressol. 
 
La Generalitat està obligada per llei a finançar les escoles bressol 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que la Generalitat té la 
competència exclusiva en matèria d’ensenyaments no universitaris, també del 
primer cicle de l’educació infantil 0-3 (article 131.2). Igualment, l’Estatut també 
preveu en l’article 219, en línia amb l’article 142 de la Constitució, la necessitat 
de dotar els ajuntaments dels recursos suficients per afrontar les competències 
que els corresponguin, bé sigui per competència pròpia atribuïda per llei, bé 
sigui per competència delegada. 
 
D’altra banda, la normativa educativa determina l’obligació de la Generalitat de 
Catalunya de destinar recursos als centres públics de tots els nivells educatius. 
Així es fixa en els articles 42.3 i 204 de la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya 
i en la disposició final primera de la Llei 5/2004 de Creació de llars d’infants de 
qualitat. Aquesta obligació també està recollida a la Llei orgànica 2/2006 
d’Educació (art. 122, 15). 
 
Com va comunicar l’Associació Catalana de Municipis, el mes de febrer del 
2018: 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a aquells 
ajuntaments que van interposar contenciós contra la Generalitat de Catalunya 
pel finançament de les escoles bressol. A partir de diverses sentències, el 
TSJC determina: 
a) La legislació estableix d’una manera clara que l’atribució de competències a 
les administracions locals ha de comportar els recursos corresponents, sigui 
una competència delegada en el marc de la Llei de Bases de règim local o a 
través d’una competència atribuïda com a pròpia per l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
b) El principi de suficiència financera que inspira l’ordenament jurídic actual, 
garanteix a les administracions locals els recursos suficients, a partir de 
recursos tributaris propis o dels provinents d’administracions superiors. Aquest 
principi inspira tant les competències pròpies, com les delegades. 
c) El fet que la titularitat de la competència en ensenyament infantil 
correspongui als ens locals, no comporta que les administracions superiors, en 
aquest cas la Generalitat, quedin deslliurades de tota responsabilitat financera. 
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d) L’establiment de convenis de la Generalitat amb els ens locals, comportava 
la competència de gestió i per tant, la necessitat d’atribuir els recursos 
econòmics. 
e) Aquest raonament es fonamenta com es veu, en la legislació bàsica, però 
també l’específica d’ensenyament que considera que les llars d’infants formen 
part de la xarxa de titularitat pública i són parts del sistema educatiu, fet que 
comporta la responsabilitat financera de l’administració educativa.  
f) Tanmateix, la Llei 12/2009 d’educació, en el seu article 42.3 estableix el 
criteri de suficiència respecte els centres públics que s’estén també als 
convenis amb l’administració local.  
g) La mateixa Llei d’Educació en l’article 198 regula la creació de places de 0 a 
3 anys i la subvenció de les de titularitat municipal. 
h) La Generalitat, per tant, manté una responsabilitat financera respecte els 
Ajuntaments amb qui va signar convenis i als quals va subvencionar. 
i) El TSJC rebutja que els ajuts donats per les Diputacions es fessin per compte 
i en substitució de la Generalitat, ja que aquestes actuaven en compliment 
d’una competència pròpia que és la de cooperació. Aquests recursos són 
propis del sistema local i no són assimilables als de la Generalitat, que en té la 
responsabilitat pròpia respecte el finançament local. 
 
La Llei catalana d’educació diu, Article 56. diu de l’Educació infantil 1. 
L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les 
capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés 
d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les 
desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. 2. L’etapa d’educació infantil 
consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els 
tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis 
anys d’edat. 3. Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de 
les necessitats educatives específiques i de les manifestacions evolutives que 
puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una atenció 
ajustada a llurs característiques singulars.  
 
D’acord amb el que s'ha exposat, es proposa l’adopció de la moció següent: 
 
Primer. Exigir al Govern de la Generalitat, la concreció de les condicions i 

els terminis de pagament del deute als ajuntaments en concepte 
de subvenció per alumne de les escoles bressols públiques, des 
del curs 2012/13. 

 
Segon. Que el Departament d’Educació elabori una nova proposta de 

corresponsabilització de costos, de sosteniment i de places per a 
infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal per al 
curs 2020-2021 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, de 9 
de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’Educació, el principi de suficiència financera i la 
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subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. Així mateix, que es 
promoguin mesures vers la universalització i la gratuïtat de 
l’educació 0-3 anys. 

 
Tercer. Elevar aquesta Resolució al Departament d’Educació, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serra per preguntar si hi ha hagut coordinació amb altres 
ajuntaments per donar més força a aquesta Moció. El Sr. Alcalde respon 
afirmativament. També pregunta si se sap quina és quantitat que deu la 
Generalitat. El Sr. Alcalde diu que és un deute elevat i que la situació s’ha de 
solucionar. 
 
Sotmesa la Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula primer de tot el Sr. Benac per demanar com està el tema de 
l’enregistrament i retransmissió en directe per Ràdio Quart dels Plens 
municipals. El Sr. Batlle diu que ha parlat amb la direcció de Ràdio Quar hi ha 
dit que de moment no disposen de mitjans tècnics per poder-ho fer. Hi estan 
treballant. El Sr. Benac informa també que la seva companya de grup municipal 
Sra. Aina Subiña, per Qüestions personals i professionals no assisteix a aquest 
Ple ni podrà assistir als següents, per la qual cosa deixarà la seva acta de 
regidora, cosa que formalitzarà convenientment. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Serra. Primer de tot vol felicitar a l’equip de 
govern per haver dut a terme una de les propostes que ells també portaven en 
el seu programa electoral, les beques per estudiants de batxillerat. També vol 
proposar que es trobi una solució perquè pàrking del centre escolar 9d4rt no 
sigui tan polsós en temps de sequera. Es podria tirar-hi aigua amb una cuba 
perquè això no passi. El Sr. Cortés diu que no hi ha cap problema per fer-ho. El 
Sr. Serra demana , pel que fa als parcs infantils, si el manteniment i les millores 
que si han de fer poden contemplar també l’adaptació per a persones amb 
discapacitat. El Sr. Alcalde diu que ja es tindrà en compte, hi ha en marxa la 
reforma complerta i reorganització de tots els parcs. El Sr. Serra diu que aniria 
bé si es podés fer un procés participatiu per saber com els sembla als nens i 
nenes com haurien de ser aquests parcs infantils municipals. També demana si 
es milloraran determinats equipaments esportius. Així mateix pregunta si està 
prevista una data d’inici dels treballs de la caldera de biomassa, com està el 
nou  conveni amb la UE Quart. Seguidament pregunta si a la parada de flors de 
davant de l’Spar que hi havia per Nadal va pagar la taxa corresponent. El Sr. 
Alcalde dona resposta a totes aquestes qüestions. Segueix amb la paraula el 
Sr. Serra per interessar-se per les dues parades del mercat que encara no han 
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presentat tota la documentació necessària. El Sr. Batlle respon que es 
requerirà de nou a aquests dos marxants perquè l’aportin, i si no és així 
s’adoptaran les mesures previstes. Continuant amb el mercat, el Sr. Serra 
pregunta quin serà finalment el seu emplaçament, ja que algun marxant es 
queixa de la pèrdua de vendes. El Sr. Alcalde diu que pel que ha pogut saber 
aquesta no és la percepció general i que la cosa està en estudi. El Sr. Serra 
demana si ja es disposa de la programació complerta de Ràdio Quart que 
compleixi amb la funció de ràdio municipal. El Sr. Alcalde diu que s’ha parlat 
amb la direcció i que per qüestions personals, una baixa laboral, no s’hi ha 
pogut posar encara, però s’ha compromès a fer-la. El Sr. Serra considera que 
caldria millorar tota la qüestió de comunicació de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde 
diu que s’hi està treballant. Finalment s’estableix un diàleg distès entre diferents 
regidors sobre aquest tema i sobre la difusió de les activitats del Museu de la 
Terrissa i la seva repercussió efectiva. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les vint hores i cinquanta sis 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 


