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AJUNTAMENT DE QUART 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Núm. Exp. :            SE-06/2020 
Núm. Sessió : 02/2020 
Caràcter:            Ordinària 
Data:             04 de març de 2020. 

 
 
A Quart, a 04 de març de 2020, quan són les vint hores i cinc minuts, en primera 
convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la presidència 
del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina,  l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la 
sessió ORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a aquest efecte. Actua de 
Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, titular de la Corporació. 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Carles Gutiérrez Medina              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. Arnau Benac González                 ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Han justificat la seva absència:  
Sr. Jordi Batlle Egea                          No Ads.   
 
 
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 la sessió  01 /2020 
2. Informació de l’Alcaldia. 
3. Aprovació xifres padró 2020. 
4. Festes Locals 2021. 
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5. Concessió directa de parcel·la a Consell Comarcal del Gironès per instal·lació de 
deixalleria. 

6. Adhesió conveni entre Agència Estatal d’Administració Tributària i Federación 
Española de Municipios y Provincias per intercanvi de dades tributàries. 

7. Aprovació inventari de béns municipal 2020. 
8. Designació membres CILMA. 
9. Modificació OF preus públics. 
10. Modificació OF llar d’infants. 
11. Autorització de compatibilitat. 
12. Presa en coneixement renuncia regidora Aïna Subiñà. 
13. Donar compte de Resolucions d’Alcaldia. 
14. Moció preu aigua. 
15. Moció reconeixement de la figura de Josep Mascort Ribot. 
16. Moció 8M. 
17. Moció pipican. 
18. Moció Quart lliure de racisme. 
19. Precs i preguntes. 
 
1.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ 01/2020 

Carles Gutiérrez Medina, Alcalde- President, per la present proposa al Ple de 
l’ajuntament, l’adopció de l’acord següent: 
 
Antecedents de fet. 

1. En data 15 de gener de 2020 es va celebrar Ple ordinari  01/2020. 
 

 Fonaments de dret 
 

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

 
L’Alcalde-President pregunta si hi ha algun membre del Ple que tingui cap observació a 
formular a l’acta que ha estat distribuïda amb anterioritat, acompanyant la convocatòria 
de la present sessió. El Sr. Carles Serra avança que s’abstindrà perquè l’acta no recull 
convenientment, a parer seu, les seves intervencions. 
 
L’Alcalde -President  proposa al Ple  l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer.- APROVAR l’acta corresponent a la sessió 

1.  De data 15 de gener de 2020, Ple ordinari  01/2020. 
 

   Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 8 vots a favor i una abstenció (CUP) 
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2.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dona compte, entre d’altres, del següent: 
- Agraïment a totes les persones que van fer possible la festa del carnestoltes, tant a 
Quart com a Palol. També a l’associació Ulls de Dona pel conveni signat amb 
l’ajuntament per recaptar diners pels nens sense recursos. 
- Convidar als presents a totes les activitats del cap de setmana pel 8-M 
- De l’oferta per les places de monitors i premonitors, i de directors en el lleure, que 
totes s’han emplenat sense problemes. 
 
 
3.- PROPOSTA REVISIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE QUART A 1 DE 
GENER DE 2020 
 
Antecedents de fet 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Regim 
Local i el Reglament de població i demarcació territorial dels Ens Locals (article 82 i 
següents del Reial Decret 1690/1986).  
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament de Quart la xifra 
de 3.827 habitants, a Quart, amb efectes 1 de gener de 2020, el que representa un 
increment, en relació a l’1 de gener de 2019, de 147 persones (3.680).  

 
Fonaments de dret. 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Regim Local. 
 Reial Decret 1690/1986,d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i 

demarcació territorial dels Ens Locals. 
 

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

ACORD 
 

Primer.- APROVAR, amb efectes 1 de gener de 2020, les dades de revisió del Padró 
Municipal d’Habitants de Quart: 3.827 habitants, el que representa un increment, en 
relació a l’1 de gener de 2019, de 147 persones (3.680).  
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Àrea del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de 
Quart. 
 
 



 

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, el Sr. Alcalde exposa el seu contingut. 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- PROPOSTA FIXACIÓ FESTES LOCALS DE QUART PER A L’ANY 2021 
 
Antecedents de fet: 
1. Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 

festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC 
núm. 7381, de 31 de maig de 2017, per la que s’estableixen el calendari oficial de 
festes laborals de Catalunya per a l’any 2018. 
 

Fonaments de dret. 
 L’Art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes 

laborals, dues tindran caràcter local. 
 Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals 

seran fixades per Ordre de la  Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
proposta dels municipis respectius. 

 L’Art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la fixació de 
les festes locals s’adoptarà per acord de Ple. 
 

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

ACORD 

Primer.- FIXAR com a festes locals del municipi de Quart per l’any 2021 retribuïdes i 
no recuperables, els dies següents : 

 20 de juliol de 2021 
 29 d’octubre de 2021  

Segon.-  NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, afers Socials i 
Famílies.  
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa el contingut de la 
mateixa. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DIRECTA D'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI 
PÚBLIC AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ 
D’UNA DEIXALLERIA COMARCAL 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Quart és propietari del següent bé immoble: 
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Referència cadastral – 6949351DG8464N0001XO 
Localització – Carrer Rodell 15-19 – 17141 – TM de Quart 
Classe: Sòl Urbà Consolidat – Equipament 
Superfície: 2.846 m2 
Ús: Espectacles, cultural, docent, esportiu, benèfic, sanitari i instal•lacions pel dipòsit i 
tractament de residus (Prohibit – Residencial, religiós i comercial) 
Any de Construcció: No hi ha cap construcció actualment. És un solar. 

 
Considerant la conveniència de realitzar una concessió administrativa directa d’ús 
privatiu d’un bé de domini públic per execució i gestió d’una deixalleria comarcal 
vinculada a la prestació del servei de recollida de residus comarcal. 
 
La forma d'adjudicació de la concessió serà l'adjudicació directa al Consell Comarcal 
del Gironès. L'elecció de l'adjudicació directa com a procediment d'adjudicació es basa 
en les següents consideracions: 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
de Patrimoni de les Administracions Públiques, l'atorgament de concessions sobre 
béns de domini públic s'efectuarà en règim de concurrència. No obstant això, es pot 
acordar l'atorgament directe en els supòsits que preveu l'article 137.4 d'aquesta Llei, 
quan es donin circumstàncies excepcionals, degudament justificades, o en altres 
supòsits establerts en les lleis. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 218, 221 i la disposició addicional primera del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 
- Els articles 53 a 71 de el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
- Els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
- Els articles 9, 115 a 155 i les disposicions addicionals segona, tercera i Quinzena de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic. 
  
Examinada la documentació i d’acord amb allò que disposa la disposició addicional 
segona de la LCSP, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per adjudicar directament la concessió 
administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic al Consell Comarcal del Gironès 
per execució i gestió d’una deixalleria comarcal vinculada a la prestació del servei 
comarcal de recollida de residus. 
 



 

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

 

AJUNTAMENT DE QUART 

Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars d’adjudicació 
directa d’una concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per 
execució i gestió d’una deixalleria comarcal vinculada a la prestació del servei de 
recollida de residus comarcal. 
 
Tercer.- OFERTAR al Consell Comarcal del Gironès la concessió administrativa d’ús 
privatiu d’un bé de domini públic per execució i gestió d’una deixalleria comarcal 
vinculada a la prestació del servei comarcal de recollida de residus. 
 
Quart.- PUBLICAR anunci en el perfil del contractant. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Cortés exposa el contingut de la 
mateixa. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

 
6.- ADHESIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AEAT I FEMP EN MATERIA 
D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS 
 
Antecedents de fet: 
Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Aministració Tributària i la 
Federación Española de Municipios y Provincias en matèria d’intercanvi d’informació 
tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. 

 
Fonaments de dret. 
 Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Aministració Tributària i la 

Federación Española de Municipios y Provincias en matèria d’intercanvi 
d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 

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

ACORD 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Quart al Conveni de col·laboració 
entre l’Agència Estatal d’Aministració Tributària i la Federación Española de Municipios 
y Provincias en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió 
recaptatòria amb les entitats locals 

Segon.-  Facultar l’Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, 
AOC, a la AEAT i a la FEMP. 
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Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Cortés exposa el contingut de la 
mateixa. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE 
L’AJUNTAMENT DE QUART 
 
Antecedents de fet: 
 
1. L’inventari de l’Ajuntament de Quart no es comprova des de 2011. No obstant això, 

s’han fet rectificacions parcials des del 2012. 
2.  S’ha presentat un projecte per a l’actualització de l’inventari de béns i drets de 

l’Ajuntament de Quart en data de febrer del 2020 per part de l’empresa DV Serveis 
Tècnics. 

3. Informe de data 25 de febrer de 2020 dels serveis jurídics i econòmics de la 
Corporació.  

 
Fonaments de dret 
 
 Article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del régimen local. 
 Article 222 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. 
 Llei 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
 Article 86 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 Articles 100 a 118 Decret 336/1988, de 27 d’octubre, que aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals.  
 
 
Atès que la  comprovació i rectificació de l'inventari de béns reflecteix les altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el transcurs del temps.  
 
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de 
recollir i valorar els béns i drets que permetin conèixer l' estat actual i real del seu 
patrimoni.  
 
Vist l'article 222 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, estableix que els ens locals han de 
portar un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris. 
 
Atès que la competència per aprovar la rectificació de l’inventari general és del Ple de l’ 
Ajuntament, per majoria simple, segons l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR la comprovació, actualització i rectificació de l'inventari general de 
béns, drets i obligacions d'aquesta Corporació. 
 
Segon.- TRAMETRE una còpia de l' inventari i un certificat d’aquest acord al  
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i, 
si és el cas, a la Subdelegació del Govern. 
 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa el contingut de la 
mateixa. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

 
8.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Antecedents de fet. 
Com a membres adherits al CILMA, el 14 de març de 2019 l'Assemblea Extraordinària 
va aprovar un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i 
administratius de 31 de desembre de 2019. 
 
La Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució del nou Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines, publicat al BOP 
núm. 156 de 14 d’agost de 2019. 
 
A partir de l’1 de gener de 2020 entra en funcionament el nou CILMA, com a òrgan 
sense personalitat jurídica, per facilitar i potenciar la consulta i la participació dels ens 
locals de la demarcació de Girona en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació de 
Girona. 
 
Segons l’article 3.2. del reglament: Poden ser membres del CILMA tots els municipis, 
entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals de la demarcació de Girona 
que lliure i voluntàriament vulguin adherir-s’hi. 
 
Segons la Disposició addicional: Tots els ens locals associats a l’Associació de 
municipis “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona” 
en data 31 de desembre de 2019 quedaran incorporats automàticament com a 
membres del CILMA que regula el present Reglament, a no ser que manifestin 
expressament el contrari mitjançant acord del respectiu ple corporatiu. Per a les altes i 
baixes subsegüents s’estarà al que preveuen els articles 4 i 5 del present Reglament. 
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Per aquest motiu es requereix que es designi un representant i un substitut per a que 
assisteixin a les reunions del Consell. 
 
Fonaments de dret. 
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF). 
 
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- NOMENAR representants de l'Ajuntament de Quart als òrgans col·legiats 
competència del ple a les persones que s'indiquen a continuació: 
 
1. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA): 

a. Titular: Sr. Miquel Cortés Cardenal. 
b. Suplent: Sr. Carles Gutiérrez Medina 

 

Segon.- DONAR TRASLLAT certificat del present acord a les entitats esmentades al 
punt anterior.  
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde  exposa el contingut de la 
mateixa. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
21 REGULADORA DE PREUS PÚBICS 
 
Antecedents. 
 
1. Ordenança fiscal número 21 reguladora preus públics 
2. Proposta de taxes i bonificacions fiscals per la regidoria d’educació. 
3. Estudi econòmic elaborat pel serveis jurídics i econòmics de la Corporació. 
4. Informe del serveis jurídics i econòmics de la Corporació. 
 
Fonaments jurídics 
 
 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 Contencioso-
Administrativa. 

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

 
La modificació que es proposa consisteix, bàsicament, en simplificar les preus públics 
dels casals, sense modificar el seu import. D’aquesta manera el casal de Setmana 
Santa no varia, mentre que el casal d’estiu es passa d’una inscripció setmanal a una de 
quinzenal o mensual. El casal de Nadal passa a ser per tota la durada i no preus diaris. 
 
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 
16 reguladora de preus públics: 
 
“On diu: 
 
ANNEX 1. PREU PÚBLIC CASALS MUNICIPALS I CAMP DE TREBALL. 
 
Casal de Setmana Santa 
 
La quota és per tota el casal. No es contempla la possibilitat de dies aïllats.  
 
Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 34,00€ 39,00€ 
De 9h a 15h 50,00€ 56,00€ 
De 9h a 17h 63,00€ 70,00€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h 47,00€ 54,00€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Acollida de tarda (17h a 18h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 
 
Casal d’Estiu  
 
Les quotes són setmanals. No es contempla la possibilitat de dies aïllats:  
 
 Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 42,00€ 48,00€ 
De 9h a 15h 62,00€ 70,00€ 
De 9h a 17h 79,00€ 88,00€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h 59,00€ 67,00€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Acollida de tarda (17h a 18h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 
 
 
 
Casal de Nadal 
 
Les quotes són per dia de servei.  
 
Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 8,00€ 10,00€ 
De 9h a 15h 12,00€ 14,00€ 
De 9h a 17h 15,00€ 18,00€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h 4,00€ 6,00€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Acollida de tarda (17h a 18h) 2,00€/dia 2,50€/dia 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 
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Bonificacions. 
 
Les famílies que disposin de carnet de família nombrosa gaudiran de les següents 
bonificacions:  

 Un 15% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en horari complert.  
 Un 10% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en l’horari fins les 

15h.  
 
Les famílies que inscriguin a 2 germans gaudiran de les següents bonificacions:  

 Un 10% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en horari complert.  
 Un 5% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en l’horari fins les 

15h.  
 
Camp de treball 
 
La quota és per la totalitat del casal, a un preu de 120 € per inscrit.  
 
 
“ Ha de dir: 
 
ANNEX 1. PREU PÚBLIC CASALS MUNICIPALS I CAMP DE TREBALL. 
 
Casal de Setmana Santa 
 
La quota és per tota el casal. No es contempla la possibilitat de dies aïllats.  
 
Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 34€  39€ 
De 9h a 15h 50€ 56€ 
De 9h a 17h 63€ 70€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h 47€ 54€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 4€ 5€ 
Acollida de tarda (17h a 18h) 4€ 5€ 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 
 
Casal d’Estiu  
 
Les quotes són quinzenals o mensual. No es contempla la possibilitat de dies aïllats:  
 
 Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 84€ / 168€ 96€ / 192€ 
De 9h a 15h 124€ / 248€ 140€ / 280€ 
De 9h a 17h 158€ / 316€ 176€ / 352€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h 118€ / 236€ 134€ / 268€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 20€/quinzena / 40€ mes 25€/quinzena / 50€ mes 
Acollida de tarda (17h a 18h) 20€/quinzena / 40€ mes 25€/quinzena / 50€ mes 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 
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Casal de Nadal 
 
La quota és per tota el casal. No es contempla la possibilitat de dies aïllats.  
 
Horari Empadronats al municipi No empadronats al municipi 
De 9h a 13h 80€ 100€ 
De 9h a 15h 120€ 140€ 
De 9h a 17h 150€ 180€ 
De 9h a 13h i de 15h a 17h      40€ 60€ 
Acollida matinal (8h a 9h) 20€ 25€ 
Acollida de tarda (17h a 18h) 20€ 25€ 
Menjador eventual (fins les 15h) 7€/dia 10€/dia 
 
L’import de les inscripcions no es retornaran una vegada pagat. 
 
Bonificacions. 
 
Les famílies que disposin de carnet de família nombrosa gaudiran de les següents 
bonificacions:  

 Un 15% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en horari complert.  
 Un 10% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en l’horari fins les 

15h.  
 
Les famílies que inscriguin a 2 germans gaudiran de les següents bonificacions:  

 Un 10% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en horari complert.  
 Un 5% de l’ import total sempre i quan facin ús del Casal Municipal en l’horari fins les 

15h.  
 
Camp de treball 
 
La quota és per la totalitat del casal, a un preu de 120 € per inscrit.  
 
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, el Sr. Alcalde exposa el contingut de la 
mateixa, destacant que bàsicament s’ha modificat la forma e pagament més que els 
imports. Intervé el Sr. Serra per demanar aclariments sobre alguna de les modalitats 
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d’inscripció, que ho veu un greuge a les famílies. La Sra. Larramendy li dona les 
explicacions demanades.  
 
 Sotmesa a votació, s’aprova per vuit vots a favor i un en contra (CUP). 
 
 
 
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
LLAR D’INFANTS.  
 
Antecedents. 
 
5. Ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar 

d’infants. 
6. Proposta de taxes i bonificacions fiscals per la regidoria d’educació. 
7. Estudi econòmic elaborat pel serveis jurídics i econòmics de la Corporació. 
8. Informe del serveis jurídics i econòmics de la Corporació. 
 
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. 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 
La modificació que es proposa consisteix, bàsicament, en reduir el dèficit del servei 
motivat per la disminució d’usuaris i la congelació de les taxes des del 2010, al marge 
de la possible reducció o eliminació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
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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 

 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança fiscal número 
16 reguladora de la taxa per la prestació del servei e la llar d’infants. 
 
“On diu: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals. 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 10%, en la quota mensual, a aquelles famílies que acreditin ser titulars 
del carnet de família nombrosa. 
 
2. Es podran aprovar tarifes reduïdes aplicables a aquells subjectes passius que acreditin escassa 
capacitat econòmica, previ informe dels serveis socials. 
 
 
Article 7è.  Acreditament i període impositiu. 
 
La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. En el cas de matrícula i material reflectides a 
l’epígraf primer de l’Annex de tarifes, es podran cobrar a partir de la confirmació de plaça a la Llar 
d’infants 
 

Annex de tarifes 
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Preu públic per la prestació del Servei de Llar d’Infants 
 
  Epígraf primer. 
 
a)  Matrícula: 35€ (Només el primer any). En el cas de 2 o més germans, matriculats al centre, la 
matrícula serà bonificada un 50%. 
 
Quota material: 40 €/curs 
 
Epígraf segon. 
 
1.-  Assistència alumnes P1 i P2: 
 

Residents al municipi 150 €/mes 
No residents al municipi 239,50 €/mes 

 
 
2.- a)  Assistència jornada sencera alumnes lactants: 
 

Residents al municipi 242 €/mes 
No residents al municipi 314,50 €/mes 

 
     b)  Assistència mitja jornada alumnes lactants: 
 
 Matí (8h-12h) Matí (8h-13h) 
 Sense dinar Amb dinar 
Residents al 
municipi 

127 €/mes 150,50 €/mes 

No residents al 
municipi 

164 €/mes 187,50 €/mes 

 
     c)  Assistència amb horari no habitual alumnes lactants: 
 
 Matí  Matí  Tarda  
 Sense dinar Amb dinar Sense dinar 
Residents al 
municipi 

25,50 €/hora 30,50 €/hora 25,50 €/hora 

No residents al 
municipi 

32,80 €/hora 37,30 €/hora 32,80 €/hora 

 
 
3.- Servei acollida tarda de les 17h a les 18h : 
 

Fixes 20 €/mes 
Eventuals 2 €/dia 

 
4.- La quota corresponent al mes de juliol es prorratejarà en funció del nombre de setmanes 
d’assistència a la Llar. 
 
Epígraf tercer. 
 

a) Berenar: 1,38 €/dia 
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b) Dinar: 5,61 €/dia. En cas d’ésser usuari eventual, és a dir, d’una periodicitat no establerta, el cost 
del dinar serà de 6,78 €/dia. 

 
Epígraf quart. 
 
Activitats complementàries que pugui realitzar la Llar d’Infants fins a 120€ el trimestre. 
 
 
“ Ha de dir: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 10%, en la taxa mensual del servei de llar d’infants a : 
 

a) Les famílies que acreditin ser titulars del carnet de família nombrosa. 
b) Les famílies monoparentals. 
c) Les famílies que tinguin, simultàniament,  dos o més fills a la llar a la llar d’infants. 

 
2. Es podran atorgar ajudes econòmiques a aquelles famílies que acreditin escassa capacitat 
econòmica, previ informe dels serveis socials. 
 
Article 7è. Acreditament i període impositiu. 
 
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. En el cas de matrícula i material reflectides en 

l’annex de les taxes, es podran cobrar a partir de la confirmació de plaça a la Llar d’infants. 
 
2. La taxa per la prestació del servei públic de llar d’infants es liquidarà mensualment des de l’inici del 
curs fins el mes de juliol, amb independència de l’assistència de l’alumne, períodes festius, causes de 
força major etc...  
 

 
Annex taxes 

 
Taxes per la prestació del Servei de Llar d’Infants: 

  

TAXES ENSENYAMENT PREU 

MATRICULA ANUAL 60 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 JORNADA SENCERA RESIDENTS (9 A 17h) 270 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 JORNADA SENCERA NO RESIDENTS (9 A 17h) 325 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA  RESIDENTS SENSE DINAR (9 A 12h) 140 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA NO RESIDENTS SENSE DINAR (9 A 12h) 170 € 
QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA  RESIDENTS AMB DINAR DINAR (9 A 
13h) 160 € 
QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA NO RESIDENTS AMB DINAR DINAR (9 A 
13h) 190 € 

QUOTA MENSUAL LLAR P1 - P2 JORNADA SENCERA RESIDENTS (9 A 17h) 180 € 

QUOTA MENSUAL LLAR P1 - P2 JORNADA SENCERA NO RESIDENTS (9 A 17h) 270 € 

ALTRES QUOTES GENERALS   

MATERIAL (ANUAL) 60 € 

SERVEI BON DIA MENSUAL (7.45 – 8.45h) 20 € 
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SERVEI BON DIA ESPORÀDIC (7.45 – 8.45h) 2 € 

SERVEI ACOLLIDA TARDA MENSUAL (17 - 18h) 20 € 

SERVEI ACOLLIDA TARDA ESPORÀDIC (17 - 18h) 2 € 

MENJADOR MENSUAL 135 € 

MENJADOR ESPORÀDIC 7 € 

BERENAR MENSUAL 35 € 

BERENAR ESPORÀDIC 2 € 

 
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, el Sr. Alcalde exposa els antecedents i el 
contingut de la mateixa. Intervé el Sr. Serra felicitant l’equip de govern per haver inclòs 
una bonificació per a famílies monoparentals. També comenta els efectes que 
comporta estar o no empadronat i la necessitat d’evitar fraus en aquest sentit. També 
intervé el Sr. Benac per preguntar perquè s’ha trigat tants anys a modificar aquestes 
quotes. El Sr. Alcalde respon, resumidament, perquè les circumstàncies eren unes 
altres 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA 
 
Antecedents de fet. 
 
El funcionari Pau Sabata Toribio, adscrit al lloc de treball de tècnic de serveis al territori 
ha presentat sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per exercir l'activitat privada 
consistent en direcció d’unes obres encarregades prèviament a la presa de possessió a 
l’Ajuntament de Quart per l’Ajuntament de Banyoles.  
 
Correspon al Cap de Servei informar en els expedients la tramitació dels quals sigui de 
la seva competència, exposant les disposicions legals o reglamentàries en què fon el 
seu criteri. En compliment d'aquest haver de tinc l'honor d'emetre el següent 
 
La normativa d'aplicació a aquesta sol•licitud es concreta en: 
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- Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
les Administracions Públiques (art. 2.1.c). 
- Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al 
Servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes 
i empreses dependents. 

 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, en el seu article 2.1.c) estableix que la mateixa serà 
aplicable, entre uns altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels 
Organismes dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol 
que sigui la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació. 
 
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
servei de les Administracions Públiques, disposa que «l'acompliment d'un lloc de treball 
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici 
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o 
menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat 
o independència.» 
 
L'art. 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix No podrá autorizarse o 
reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal 
laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del 
apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad. 
 
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en 
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen que el 
personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant 
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte 
propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin 
directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajuda financera o control 
en el Departament, Organisme, Ens o Empresa pública a la qual l'interessat estigui 
adscrit a prestar els seus serveis, precisament per evitar que el funcionari o treballador 
pugui prevaler-se del seu lloc de treball en l'Administració. 
 
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació. 
 
Ates l’informe de secretaria. 
 
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
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Primer.- Atès que no concorren en el sol•licitant cap de les dues limitacions 
procedeix autoritzar al funcionari Pau Sabata Toribio, que ocupa el lloc de treball de 
tècnic de serveis al territori, a exercir l'activitat privada de consistent en direcció d’unes 
obres encarregades prèviament a la presa de possessió a l’Ajuntament de Quart per 
l’Ajuntament de Banyoles. 

 

Segon.- Notificar a l'interessat i anotar en el Registre de Personal la present resolució. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
12.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE 
LA SRA. AÏNA SUBIÑA CASALS 

 
 
Antecedents de fet  
 
1. El 15 de juny de 2019 va tenir lloc la sessió plenària constitutiva de l’Ajuntament de 

Quart arran de les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019, i pressa de 
possessió del càrrec de regidor de la Sra. Aïna Subiña Casals. 

2. La Sra. Aïna Subiña Casals, regidora de l’Ajuntament de Quart, integrant del grup 
municipal ERC-AM, ha presentat un escrit de data 16 de gener amb el Registre 
d’entrada municipal 175/2020, en el que manifesta la seva voluntat de renunciar al 
càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
 

Fonaments de dret 
 
 Arts. 182 i ss. de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 Arts. 9.4 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. 
 Arts. 30 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 
L’article 9.4 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix 
com causa de la pèrdua de la condició de membre de la Corporació la renuncia, que 
haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació. 
 
Un cop el Ple ha pres coneixement de la renuncia, es farà tramesa d’una certificació de 
l’acord  a la Junta Electoral Central a fi i efecte que trameti la credencial corresponent 
del següent candidat, per procedir a la presa de possessió. 

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple municipal l’adopció del següent: 
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ACORD 

Primer.- PRENDRE coneixement de la renuncia formulada per la Sra. Aïna Subiña 
Casals de la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Quart. 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Junta Electoral Central a fi i efecte que 
expedeixi la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent, 
que segons dades que disposa aquest Ajuntament és la Sr. José Roura Méndez, que 
ocupa el lloc número set de la candidatura del ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) de les eleccions municipals de l’any 
2019, atès que la Sra. Laura Vall-Llosera i Casanovas, qui ocupava el número sis de la 
llista, també ha renunciat. 

Tercer.- AGRAÏR a la Sra. Aïna Subiña Casals els serveis prestats a la Corporació. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
 
13.- DONAR COMPTES DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les resolucions següents: 
 
- Resolució de l’alcaldia d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost 2019 al 

pressupost de l’exercici 2020. 
- Resolució Alcaldia nomenament funcionari 
- Resolució Alcaldia nomenament de funcionària 
- Resolució Alcaldia cessament relació laboral  
 
El  Sr. Secretari exposa el contingut de cada un dels Decrets, que consten en 
l’expedient. El ple es dona per assabentat. 
 

 
14.- MOCIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL PREU DE L’AIGUA EN ALTA 

Moció presentada pel grup municipal CUP 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
L'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (en endavant AGISSA) 
disposa d'una planta de tractament d'aigua potable ubicada a Montfullà, al terme 
municipal de Bescanó (en endavant ETAP Montfullà o ETAP). Aquesta ETAP 
tracta l'aigua procedent del riu Ter que es transporta a través de la canonada que 
connecta la presa del Pasteral amb la referida ETAP. 

Una vegada tractada aquesta aigua, AGISSA proveeix als municipis de Girona, 
Salt i Sarrià de Ter, dins de la pròpia gestió del servei d'abastament d'aigua en 
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baixa que AGISSA realitza, i addicionalment també fa la venda d'aigua en alta a 
diferents municipis i serveis: 

 Als municipis de Vilablareix, Aiguaviva del Gironès, Fornells de la Selva, 
Sant Julià de Ramis, Bescanó i Quart (en endavant els 6 municipis). 

 Al Consorci de la Costa Brava (en endavant el Consorci o CCB). 

El preu de venda en alta hauria d'estar convenientment justificat i, en el seu cas, 
aprovat pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), 
d'acord amb allò que estableix l'article 31.4 del Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya (TRLAC), ja que és evident que els cabals 
subministrats per part d'AGISSA i que tracta l'ETAP Montfullà tenen caràcter 
supramunicipal. Malgrat això, els preus de venda d'aigua en alta que AGISSA 
aplica al Consorci són molt diferents dels que aplica als 6 municipis, fins al punt 
que el Consorci disposa d'un preu aprovat per AGISSA que és fins a 4 vegades 
inferior, d'acord amb el que es mostra en la taula adjunta: 
 

Preu venda en alta d'AGISSA 6 municipis CCB 
Aigua en alta 0,2816830 0,0731190 
CAG 0,0213160  
Doblatge ETAP i canonada 0,0275480  
TOTA L Preu venda en alta 0,3305470 0,07311

90 

 

Aquesta irregularitat ja s’ha fet evident en diverses auditories i informes realitzats 
tant a AGISSA com al Consorci Costa Brava, on es fa constar que el preu de la 
venda en alta que aplica AGISSA no està calculat correctament i no es pot 
justificar. 

Creiem que aquesta irregularitat en l'establiment dels preus de venda en alta per 
part d'AGISSA, que acaba penalitzant de manera molt significativa aquests 6 
municipis, ha generat que aquests municipis hagin de suportar unes despeses de 
gestió dels seus respectius serveis d'abastament d'aigua en baixa que ha encarit 
de manera innecessària la seva tarifa. Només cal consultar la web de 
l'Observatori del preu de l'aigua de l'ACA per comprovar com, per un consum de 6 

m3 mensuals i de 12 m3 mensuals, aquests municipis acaben pagant un preu 
que fins i tot triplica el que paguen els veïns de Girona, Salt o Sarrià de Ter: 

Preu de l'aigua 
(€) 

 
6 m3/ mes 

 
12 m3/ mes 

 
Gestor 

Girona, Salt, Sarrià de Ter 3,11 6,70 AGISSA 

Vilablareix 5,65 9,50 Prodaisa 
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Fornells de la Selva 6,44 9,49 Prodaisa 

Aiguaviva 7,53 9,23 Prodaisa 

Sant Julià de Ramis 9,22 12,82 Prodaisa 

Bescanó 9,81 13,32 Prodaisa 

Quart 10,43 13,49 Prodaisa 
 

El preu unitari en alta que paguen aquests 6 municipis és de 0,3305470 

€/m3, un preu pràcticament coincident amb el que el Consorci de la Costa 
Brava aplica per la venda d'aigua en alta als seus municipis, que també 

reben l'aigua procedent de l'ETAP Montfullà i que és de 0,33 €/m3, malgrat 

que el CCB la compri a 0,073 €/m3. Així, per exemple, tot i rebre l’aigua en 
alta de 2 proveïdors diferents, Quart i Llambilles acaben pagant l’aigua en 
alta a pràcticament el mateix preu de compra (Quart està subministrat 
directament per AGISSA i Llambilles rep l’aigua a través del Consorci). 

D'acord amb el que exposa l'auditoria en alta realitzada per Global & Local Audit, en 
referència a un possible "trasllat de resultats entre el CCB i AGISSA, o viceversa", 
entenem que aquesta pràctica coincidència amb el preu comporta un risc pel que fa a 
una possible transferència de marges empresarials que podria obtenir AGISSA cap a 
l'empresa mixta del Consorci de la Costa Brava (cal tenir en compte que en les 
empreses privades que gestionen ambdós serveis s'hi troben els mateixos socis). Per 
aquest motiu, creiem que caldria fer també una revisió exhaustiva de l'estudi de tarifes 
que el Consorci realitza per a la determinació d'aquests preus de venda en alta, i 
garantir la coherència i correcta assignació de la totalitat de les despeses que s'hi 
justifiquen. 
Aquesta auditoria de la tarifa en alta del Consorci que pugui verificar la coherència dels 
costos que es justifiquen en el corresponent estudi de tarifes ens sembla d'especial 
importància després dels resultats de l'auditoria realitzada per la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, la qual posa de manifest que el procediment seguit per a la 
contractació de l'empresa mixta que realitza la gestió de l'abastament d'aigua en alta 
del Consorci de la Costa Brava (ABASTEM) deixa entreveure algunes possibles 
incoherències i irregularitats, que haurien pogut fins i tot limitar la concurrència en la 
licitació, dificultant o impedint que cap altra empresa hi pogués participar, amb les 
lògiques conseqüències econòmiques que aquest fet comportaria. Certament, a finals 
de 2019 es va publicar una nova licitació del servei que s’ha adjudicat a la UTE 
FACSA-CALAF S.A. 
Per tot l'anterior, des del Grup Municipal de la CUP es proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Quart, els següents   

 
ACORDS 

 
Primer. - Sol·licitar a AGISSA la presentació dels costos justificatius que suporten els 
preus de venda en alta que s’aplica als diferents municipis i al Consorci de la Costa 
Brava, i que es faci una revisió d'aquests preus d'acord amb aquest estudi de costos 
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(s’entén que els preus aplicats als 6 municipis i al Consorci haurien de ser els 
mateixos, i si no és així, que aquesta diferència estigui convenientment documentada). 
 

Segon. - Sol·licitar a l’ACA que, ententent que la venda d’AGISSA als municipis de 
Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis, Bescanó i Quart és 
una venda en alta, iniciï el procediment necessari per a l’aprovació de les 
corresponents tarifes. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA), 
PRODAISA, el Consorci de la Costa Brava (CCB) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). 
 
El Sr. Alcalde exposa la moció, i avança que el seu grup votarà  a favor per la part 
dispositiva, tot i està en desacord en alguns aspectes concrets. S’Estableix un diàleg 
creuat entre diferents regidors sobre el particular, amb opinions diverses quan el 
contingut i sobre determinades qüestions tècniques i de contingut, rebatudes i 
contrastades amb documentació i dades.  
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb vuit vots favorables i una abstenció (Sílvia 
Ballesteros- Vidal-).  
 
 
15.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT DE LA fiGURA DE JOSEP MASCORT 
RIBOT 
 
Moció presentada pel grup municipal CUP 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Totes les poblacions, en major o menor mesura, han tingut al llarg de la seva història 
veïns i veïnes que han destacat en algun àmbit -cultural, cívic, esportiu, polític- que han 
merescut el reconeixement dels seus conveïns. A Quart, la biblioteca du el nom de 
l’escriptor Miquel Pairolí i el camp de futbol el de qui fou president del club local durant 
molts anys, Gaudenci Sellés. És una manera de valorar la tasca que dugueren a terme 
i de recordar-la a les generacions futures. 
 
Enguany es compleixen 50 anys del decés del mestre i polític Josep Mascort Ribot. 
S’escau, per tant, d’aprofitar aquesta avinentesa per poder donar a conèixer la seva 
trajectòria vital entre la població de Quart i recordar la seva figura de manera 
permanent. 
 
Josep Mascort Ribot va néixer l’any 1898 a la Creueta. Va estudiar magisteri i exercí la 
tasca de mestre a diverses poblacions així com la de professor de l’Escola Normal. Fou 
un dels "mestres de la República", membre d’aquella generació que renovà la 
pedagogia per ensenyar les nenes i els nens a pensar així com per inculcar-los els 
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valors de solidaritat, justicia i llibertat, fonaments bàsics per construir una societat millor. 
En el moment històric que li tocà viure no defugí responsabilitats, fou per dues vegades 
elegit diputat a les Corts espanyoles i, durant la guerra civil, Comissari delegat de la 
Generalitat a Girona. Aquestes responsabilitats polítiques l’obligaren a exiliar-se a 
Mèxic, a la localitat de Texcoco on també exercí de mestre i on, anys més tard, es va 
voler reconèixer i recordar la seva tasca docent donant el seu nom a un institut de 
secundària, el Colegio Josep Mascort i Ribot. El 1949 va poder retornar de l’exili, es va 
establir a la casa familiar i es va dedicar a l’ensenyament privat a més de participar 
activament en la vida social de la Creueta, lloc on va morir el 1970. 
 
Han passat més de 80 anys des del final de la Guerra Civil i gairebé 45 de la mort del 
dictador, comença a ser hora que a Quart fem memòria i homenatgem com cal a les 
persones del nostre municipi que varen creure i treballar per establir una societat més 
justa i que varen ser víctimes del feixisme. En Josep Mascort n’era una. 
 
Actualment, en el nostre municipi, només trobem que al nucli de la Creueta s’ha donat 
el nom de "Passatge d’en Mascort" al carreró on hi ha la casa on va viure en Josep 
Mascort i on actualment resideixen els seus descendents. Així mateix, al llibre "Quart, 
natura, història i artesania", escrit per Miquel Pairolí i editat per l’Ajuntament de Quart 
l’any 1998, hi podem trobar una breu ressenya biogràfica. 
 
Per tot el que s’ha exposat, des del Grup Municipal de la CUP es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Quart prendre els següents 
 

ACORDS 
 
Primer – Modificar la placa del carreró on hi ha la casa familiar de la família Mascort 
amb la inscripció següent "Passatge Josep Mascort Mestre i polític 1898-1970" per tal 
que quedi clar a qui fa referència i per què. 
 
Segon – Atès que Josep Mascort va morir l’11 d’agost de 1970, que va ser durant molt 
de temps una de les persones que lideraven la Comissió de Veïns de la Creueta, i que 
la Festa Major de la Creueta s’escau el segon cap de setmana d’agost, dur a terme un 
acte en el marc de la Festa Major de la Creueta de renovació de la placa del carreró. 
 
Tercer – Encarregar al periodista Josep Pastells Mascort, nét de Josep Mascort, la 
redacció d’una ressenya biogràfica del seu avi per ser publicada a la revista El Celrè 
del mes de juny de 2020 i, posteriorment, al programa de la Festa Major de la Creueta i 
a la pàgina web de l’Ajuntament de Quart. 
 
Quart – Donar el nom de "Premi Josep Mascort" al premi que l’Ajuntament de Quart ha 
establert per al millor Treball de Recerca de batxillerat. 
 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat 
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16.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES 
 
Moció presentada pel grup municipal ERC 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 
d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques 
i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 
 Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 
encara són molt presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les 
dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització 
de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica 
són dones. Però les discriminacions no queden aquí. Més d’un 70% dels contractes a 
temps parcials ho són de dones. A més, la brexta salarial és una realitat que no es 
tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les 
dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, 
en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de 
vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’han superat i segueixen limitant les 
possibilitats d’ascens professional i desenvolupament de les dones. 
 Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a 
una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys 
puguin exercir aquest dret lliurement.  
 Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de 
lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Per la qual cosa és 
important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos 
iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi 
uns horaris més racionals. 
 Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que implica una idea de 
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia 
de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de 
violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. 
I hem de combatre-la, eradicar-la. 
 Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de 
l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la 
República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Quart 
proposa d’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer. L’Ajuntament de Quart manifesta el seu compromís per continuar treballant 
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del 
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes 
les eines i protocols que tenim a l’abast.  
 
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents 
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.  
 
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.  
 
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de 
prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 
21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 
de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes a l’àmbit laboral. 
 
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra 
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral. 
 
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar 
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten 
a dones grans que viuen soles. 
 
Setè. Valorar la possibilitat declarar Quart com a municipi feminista i adherir-se al 
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes. 
 
Vuitè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes 
del municipi, a Ca la Dona (Plataforma Vaga Feminista 8M), als grups polítics al 
Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes. 
 
Pren la paraula la Sra. Sílvia Ballesteros i exposa la justificació de perquè l’equip de 
govern hi votarà amb una abstenció. Considera que molts del punts que es reclamen ja 
s’estan treballant des del mateix equip de govern. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per 7 abstencions i dos vots a favor (CUP I ERC). 
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17.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PIPICAN AL NUCLI DE QUART 
 
Moció presentada pel grup municipal d’ERC 
 
ANTECEDENTS 
 
Actualment ens trobem que al municipi de Quart moltes famílies opten per a la 
compra/adopció de gossos. Precisament per això els habitants de Quart es troben 
necessitats de cuidat del gos com és la de passeig, esbarjo i deposicions vàries, les 
quals el nostre grup municipal creiem que des de l'Ajuntament s'ha d'apostar per donar 
solució amb un "Pipican" en el nucli de població de Quart. 
 
Amb aquesta mesura pretenem promoure que els gossos (grans o petits) puguin tenir 
una zona en la qual poder socialitzar amb altres, puguin fer les seves necessitats en un 
àmbit controlat evitant així algunes accions certament incíviques i a més de crear un 
espai de cohesió entre els habitants de Quart propietaris d'un gos. 
 
També trobem necessari aquesta implementació, ja que amb la vida accelerada en la 
qual ens trobem molts de nosaltres, el temps per a dedicar al gos és mínim i, per tant, 
portar-lo a passejar per camins rurals en el nostre dia a dia perquè pugui esbargir-se és 
pràcticament una impossibilitat. 
 
Per últim basem la nostra proposta en el bon funcionament i l'ús que se li ha donat al 
"Pipican" del nucli de Palol d'Onyar, sent un exemple (tot i algunes carències) per a la 
creació d'aquest nou espai. 
Per aquests motius,  
 
PROPOSEM 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
- 1: Creació d’un pipican en el nucli de Quart, que proposem com a posible ubicació a 
la zona de derrere el parc infantil del Carrer Escoles 
- 2: Demanem que aquesta zona compti amb: 
 Zona destinada als amos dels gossos per poder sentar-se i que aquesta estigui 
mitjanament coberta pels dies de més calor i en cas de petita pluja. 
 Una paperera. 
 Dispensador de bosses (reomplert bisemanalment) per a la recollida de femtes 
dels gossos. 
 Font adaptada per a que els gossos puguin beure durant els dies de més calor. 
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- 3: Un cop acabada la creació d’aquesta zona, publicitació pels mitjans dels que 
dispongui l’Ajuntament d’aquest nou servei per a que els habitants de Quart sapiguen 
de la seva existencia. 
 
El Sr. Alcalde exposa la justificació de perquè l’equip de govern hi votarà amb una 
abstenció. Considera que molts del punts que es reclamen ja estan previstos des del 
mateix equip de govern. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per un vot a favor ( ERC) i vuit abstencions. 
 
 
18 .- MOCIÓ PER DECLARAR QUART LLIURE DE RACISME 
 
Moció presentada pel grup municipal d’ERC 
 
ANTECEDENTS 
 
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen 
un efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. Aquest 
increment de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos factors 
que afecten especialment a països de la Conca del Mediterrani, del continent Africà i 
de l’Orient Mitjà, com són el  major nombre de conflictes bèl·lics, el continu ofec 
econòmic al qual el sistema capitalista sotmet a aquests països o les greus 
conseqüències que està reportant la crisi climàtica.  
Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida 
d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com 
Volem Acollir o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la 
nova ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de 
recursos, de la incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de 
l’existència d’una Llei d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i llibertats 
de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern 
Espanyol i dels estats membres de la Unió Europea de treballar per cercar solucions 
efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen a aquestes 
persones a marxar de casa seva.  
A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha 
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió d’aquestes 
persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu discurs i els seus 
atacs dirigits cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó l’assumpció per part 
d’altres forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que els partits neo-feixistes 
prediquen. Això, juntament amb la falta de voluntat per aïllar aquests tipus de partits a 
les institucions, està erigint més murs que dificulten enormement la relació d’aquestes 
persones en el teixit social dels Països Catalans.   
És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva per 
garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu d’arribar a 
Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de gestionar a nivell 
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psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les dificultats burocràtiques a 
les quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per integrar-se en la 
nova societat i amb les diferències que existeixen entre ells i la població nativa, 
agreujant-se encara més si parlem de joves migrats no acompanyats. Tot plegat 
requereix una assistència i una atenció pròxima, en la qual els municipis, els 
ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un paper cabdal.  
Des del Jovent Republicà, amb el suport d’Esquerra Republicana, defensem que els 
Països Catalans han estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra 
d’acollida, i per això elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal això 
sigui una realitat.  
Per aquests motius: 
PROPOSEM 
1. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència per garantir una acollida digna i integradora d’aquelles 
persones joves migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.  
2. Elaborar un pla d’acollida municipal, amb termini màxim a la fi del mandat 
present, que es focalitzi en l’adequada integració de les persones migrades en el teixit 
social del municipi.  
3. Coordinar-se amb mossos d’esquadra per combatre els rumors falsos sobre 
seguretat que criminalitzen i estigmatitzen a les persones migrades.  
4. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major 
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen.    
5. Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no 
assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar 
institucionalment a aquells partits polítics que representin a l’extrema dreta.  
6. Traslladar aquest acord a les diverses instàncies 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sílvia Ballesteros i exposa que tot i està d’acord amb la 
declaració principal, considera que la moció és molt genèrica i no del tot adequada a la 
realitat del municipi de Quart, i mostra desacord especialment en el punt dos d’aquesta 
moció i ho justifica. Intervé també el Sr. Carles Serra per demanar quines iniciatives es 
prenen des de l’Ajuntament en relació al que proposa aquesta moció. La Sra. 
Ballesteros i l’Alcalde intervenen alternativament per anar-ho explicant detalladament. 
 
Finalment el Sr. Alcalde proposa votar la moció, excloent el punt dos. Tots el regidors 
s’hi mostren favorables. Sotmesa la moció a votació, sense el punt dos, s’aprova per 
unanimit
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9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Benac. Demana si seria possible disposar d’una junta 
de portaveus per poder preparar conjuntament els punts i mocions que després 
es sotmetran al Ple, i així aquest seria més àgil. El Sr. Alcade, en nom de Quart 
Actiu,  s’hi mostra favorable. També pregunta el Sr. Benac si l’Ajuntament de 
Quart disposa de ROM. El Sr. Alcalde respon que no, però que se’n podria 
parlar. El Sr. Serra s’hi mostra també favorable, especialment per regular les 
intervencions del públic al Ple. També pregunta per l’enregistrament i  la 
divulgació que es fa de les sessions plenàries. El Sr. Lado exposa com es fa. El 
Sr. Benac pregunta seguidament quin és l’estat de l’expedient de venda de la 
parcel·la municipal del polígon industrial que estava prevista per poder fer la 
pista de Palol. El Sr. Alcalde respon com està la qüestió i quina és la previsió de 
la realització dels treballs a l’esmentada pista.  Hi ha l’idea d’endegar algun tipus 
de consulta i participació ciutadana en aquest sentit. L’objectiu, però, es manté. 
Continua el Sr. Benac preguntant com és que si Quart forma part de l’Associació 
de Municipi per a la Independència, com és que no està senyalitzat enlloc. El Sr. 
Alcalde diu que malgrat estar-hi associats, (ve d’anteriors equips de govern), 
l’Ajuntament no segueix cap de les indicacions d’aquesta associació. El Sr. 
Benac demana tot seguit si es fa el manteniment de la senyalització de les rutes i 
camins rurals. El Sr. Cortés diu que ho porten els serveis tècnics municipals. 
També pregunta el Sr. Benac com està el tema del vial del carrer Nord. El Sr. 
Cortés informe de l’estat de l’expedient. També demana quan es farà la reunió 
que es va emparaular en el Ple de novembre entre ERC i l’equip de Govern. El 
Sr. Alcalde diu que si li sembla bé, després del Ple poden quedar amb una data. 
Finalment, el Sr. Benac pregunta per l’estat de l’arbrat dels carrers Palol. El Sr. 
Cortés detalla quines son les actuacions previstes. 
 
Seguidament intervé el Sr. Serra. Primerament  vol felicitar pels actes del 8-M i 
per haver inclòs els actes i exposicions del Museu de Terrissa, seguint les seves 
propostes, a l’Agenda Cultural. Seguidament fa una exposició sobre diferents 
actes d’aquesta Agenda Cultural i quina opinió li mereixen. Proposa alguns 
canvis que creu que els millorarien, especialment pel que fa a les activitats 
infantils. Esmenta en aquest sentit la Fira de la Cervesa, i l’Alcalde aprofita per 
indicar quins son els objectius i la naturalesa d’aquesta Fira, independentment 
del nom que se li hagi atorgat. Seguidament el Sr. Serra pregunta si està 
prevista algun tipus de difusió sobre la nova línia de bus a l’Hospital Trueta. El 
Sr. Alcalde respon afirmativament. El Sr. Serra també vol proposar de posar 
algun tipus d’aparcament de bicicletes pel Museu i per l’Estació Jove. El Sr. 
Alcalde diu que això ja està en marxa, lligat fins i tot amb Vies Verdes. Es 
tractaria de potenciar el Museu i les rutes verdes. També proposa el Sr. Serra 
millorar la il.luminació del corriol que voreja darrera el dispensari, i el Sr. Alcalde 
diu que ja està al cas. Pregunta seguidament el Sr. Serra si s’han reparat els 
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petits desperfectes, degoters i falles de calefacció del Local Social. El Sr. Cortés 
detalla les actuacions fetes i les previstes. També  demana qui ha guanyat la 
licitació del servei de neteja de les dependències municipals. El Sr. Secretari diu 
que només es va presentar una empresa, la que ja està fent el servei 
actualment. Tot seguit pregunta si els titulats en el lleure que ha patrocinat 
l’Ajuntament tenen l’obligació de treballar pel municipi. El Sr. Alcalde respon 
afirmativament, que les bases ja ho posen. També, com estan els treballs de la 
nova pàgina web. El Sr. Alcalde diu que finals d’any segur que estarà acabada. 
Com està la ràdio, pregunta seguidament. El Sr. Alcalde diu que la ràdio 
municipal comporta una despesa molt important i que se l’estan replantejant. El 
Sr. Serra demana quin son somerament quins van ser els danys que ha causat 
el temporal Glòria a Quart. El Sr. Cortés diu que ja li va enviar un e-mail, però 
passa tot seguit a relacionar-los ni que sigui una mica per sobre, amb unes 
valoracions aproximades. Es preveu demanar subvencions a la Diputació i a la 
Generalitat, però els recursos són escassos.  
 
Finalment torna a prendre la paraula el Sr. Benac per preguntar quan entrarà en 
vigor la recollida de deixalles pel sistema porta a porta. El Sr. Cortés diu que de 
moment s’està acabant  de redactar el projecte d’implantació, que després 
sortirà a concurs. La previsió és per a l’any vinent. També pregunta si està en 
marxa la renovació de la sala de plens municipal. El Sr. Alcalde diu que encara 
no s’hi han posat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la sessió 
quan són les vint-i-una hora hores i trenta 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 
 


