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AJUNTAMENT DE QUART 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAODRORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. Exp. :            SE-13/2020 
Núm. Sessió : 06/2020 
Caràcter:            Extraordinària 
Data:             14 d’octubre de 2020. 
 
 
A Quart, a 14 d’octubre de 2020, quan són les vint hores, en primera 
convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la 
presidència del Sr. Alcalde acctal Sr. Miquel Cortés Cardenal, per malaltia del 
titular, Carles Gutiérrez Medina,  l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la 
sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a aquest efecte. 
Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, titular de la Corporació. 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Miquel Cortés Cardenal       QA 
Sra. Sílvia Vidal 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. Josep Roura Méndez                    ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
Han justificat la seva absència:  
Sr. Carles Gutiérrez Medina              QA 
 
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 provisional modificació de Ordenança Fiscal número 3 reguladora 

de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  

2. Aprovació inicial modificació pressupostària  número 04/2020: suplements 
de crèdits. 
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3. Modificació periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal. 

 
1.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA.  
 
Antecedents. 
 
1. Ordenança fiscal número 3 vigent que regula l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica. 
2. Mitjançant provisió de l’alcaldia accidental s’incoa l’expedient de modificació 

de l’ordenança fiscal número 3 reguladora sobre l’impost de vehicles de 
tracció mecànica. 

3. Informe del serveis jurídics i econòmics que consta en l’expedient 
administratiu. 

 
Fonaments jurídics 
 
 Constitució Espanyola de 1978. 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals. 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril per la que s’aprova la Llei de Bases del règim local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 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 és bonificar els cotxes que no contaminen. 
 
En aquest sentit, el Ple de l’ajuntament de Quart, en sessió ordinària celebrada 
el dia 16 de setembre de 2020, acordà el següent: 
 
“Primer.- Inscriure l’Ajuntament de Quart a la Setmana Europea de la Mobilitat 
d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European 
Mobility Week i fer- hi constar les accions acordades en l’acord segon. 
 
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament de Quart ha impulsat o impulsarà les següents 
accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable: 
 
- Modificació de l’OF IVTM per recollir una bonificació del 50% als vehicles híbrids i un 
75% als vehicles elèctrics. 
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- Fomentar una mobilitat més tranquil·la i segura per al conjunt de la ciutadania, sobre 
tot en les vies més ràpides. 
 
Tercer.- Adherir l’Ajuntament de Quart a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 
aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’ACM i a 
la FMC”. 
 
Vist l’article 16 del Reial Decret Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, que autoritza 
als Ajuntaments a modificar les ordenances fiscals així com els elements 
determinats de les quotes tributàries dels impostos, taxes i contribucions 
especials. 
 
Vist l’article 47 del mateix Reial Decret que autoritza al Ple, sens perjudici de 
les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, per l’establiment i 
modificació dels preus públics. 
 
Aprovada provisionalment la modificació i finalitzat el període d’exposició 
pública, les Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin 
procedents, resoldre les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la 
redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a les 
quals es refereix l’acord provisional. En el cas que no s’hagin presentat 
al·legacions/reclamacions s’entén adoptat definitivament l’acord fins a llavors 
provisional, sense necessitat d’acord plenari. 
 
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament 
a aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves 
modificacions han de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense 
que entrin en vigor fins que s’hagi dut a terme l’ esmentada publicació. 
 
Vist l’article 17 i ss. del Reial Decret Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i demés 
normativa concordant. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació provisional i definitiva de les 
ordenances fiscals és el Ple de l’Ajuntament (art. 22.2 d) de la  Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local així com la determinació dels 
recursos propis de caràcter tributari, de conformitat amb allò que disposa el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist els esmentats antecedents, es proposa al Ple, l’adopció dels següents, 
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A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança fiscal 
número 3 reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica: 
 
“On diu: 
 
Article 4.- Exempcions, reduccions i bonificacions. 
 
2. Bonificacions: 
 

b) S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost, a favor dels titular dels 
vehicles, tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques 
del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, quan reuneixin qualsevol de 
les condicions següents: 

1. Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals. 
2. Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible 

biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrògen o derivats d’olis 
vegetals i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, 
no poden utilitzar un carburant contaminant. 

“Ha de dir:  
 
Article 4.- Exempcions, reduccions i bonificacions. 
 

2. Bonificacions: 
 

b)  S’estableix una bonificació del 75% i 50% de la quota de l’impost, a favor  dels titular 
dels vehicles, tipus turisme, que siguin elèctrics i híbrids, respectivament. 

 
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. Cortés exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa. Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 

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

AJUNTAMENT DE QUART 

2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  NÚMERO 
04/2020: SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
 
 
Antecedents. 
 
1. Pressupost exercici 2020. 
2. Resolució de l’alcaldia número 85/2020, de 6 de maig, d’aprovació de la 

liquidació de l’exercici 2019. 
3. Atesa la necessitat d’incrementar i dotar de crèdit diverses aplicacions del 

Pressupost vigent de la Corporació ja que aquestes són insuficients per 
atendre les obligacions que es poden reconèixer fins a la fi de l’exercici 
econòmic. 

4. Que per part de l’alcaldia es dicta una provisió a la data de la signatura a fi i 
efecte que es redacti una proposta de suplements de crèdits amb el 
corresponent finançament sobre la qual, amb l’informe previ del Secretari i 
del Tècnic d’Administració General,  ha d’aprovar el Ple de l’ajuntament. 

5. A la data de la signatura, l’alcaldia formula la proposta per realitzar els 
suplements de crèdits,  amb número d’expedient 530/2020. 

6. A la data de la signatura electrònica, els serveis econòmics i jurídics de 
l’ajuntament emeten el seu informe, que consta en l’expedient administratiu.  

 
Fonaments jurídics. 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre. 
 Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 

el sector públic.  
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 

primer del Títol sis de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes local, en 
matèria de pressupostos. 

  Bases d’execució del pressupost 2020. 

 
D’acord amb l’article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  la 
proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser 
sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la corporació. 
 
En compliment del que disposa l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
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Girona i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin 
examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al públic no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.  
 
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per 
capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis. 
 
Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 

Per això, el regidor d’hisenda proposa al Ple l’adopció del següents, 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació del pressupost  
per un import total de 106.044,81 euros, amb el contingut següent: 
 
 

     PROPOSTA D'EXPEDIENT DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS  04/2020 

   
A)  SUPLEMENT DE CRÈDIT  

 CAPÍTOL II  
PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT   

161 21000 Xarxa subministrament aigua potable                 8.000,00 €   
1531 21000 Vies Públiques, camins públics i desbrossaments                20.000,00 €   
342 21300 Manteniment piscina municipal                10.000,00 €   
920 21301 Manteniment  equip oficina                 1.000,00 €   
920 21302 Manteniment alarmes                 2.500,00 €   
920 21600 Equip Informàtic                 8.000,00 €   
313 22606 Accions Públiques de Salut                10.000,00 €   
430 22699 Promoció econòmica                 6.000,00 €   
311 22799 Desratització i Desinfecció                 4.800,00 €   
920 22706 Estudis i treballs tècnics                20.000,00 €   
912 23300 Indemnitzacions Regidors                 3.600,00 €   

TOTAL CAPÍTOL II                93.900,00 €   
  

 
 
 
CAPÍTOL IV 

 

PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT   
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231 46500 Serveis Socials Benestar Social                 7.000,00 €   
334 46600 Asociación ciudades de la cerámica                      50,00 €   
943 46600 Federació de municipis de Catalunya                      17,81 €   
231 46700 Fons Català de Cooperació                      77,00 €   

TOTAL CAPÍTOL IV                 7.144,81 €   
 

CAPÍTOL VI  
PROGRAMA ECONÒM. DENOMINACIÓ  IMPORT   

172 61902 Actuacions escullera Celrè (Glòria)                 4.000,00 €   
342 62100 Construcció mur contenció Camp Futbol Quart                 1.000,00 €   

TOTAL CAPÍTOL VI                 5.000,00 €   
 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT         106.044,81 €   
 
 

 
 
FINANÇAMENT 

 

 
Els anteriors imports es financen de la següent manera:  

 

 
C)   Romanent de Tresoreria General  
Romanent de Tresoreria general i no afectat              106.044,81 €   

TOTAL Romanent de Tresoreria General            106.044,81 €   

 
 

 

TOTAL FINANÇAMENT          106.044,81 €   

 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   106.044,81 €   
 
 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils a comptar de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona,  per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar 
les reclamacions que creguin convenients que seran resoltes pel Ple. 
En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà 
aprovat definitivament l’expedient de modificació del pressupost número 
530/2020 sense necessitat de nou acord plenari, d’acord amb el que estableix 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, entrant en vigor 
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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Abans de sotmetre la proposta  a votació, el Sr. Cortés exposa els antecedents 
i el contingut de la mateixa, detallant per partides la modificació que es 
presenta. Intervé també el Sr. Serra demanant alguns aclariments, que li son 
donats. 
 
Finalment, sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- MODIFICACIÓ PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL 
PLE MUNICIPAL. 
 
Antecedents de fet. 
 
1. Constitució del 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. 

2. Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de 
juliol de 2019, acordà celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació el 
primer dimecres de cada 2 mesos, a les 20 hores, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. 

 
 

Fonaments de dret. 
 
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL). 
 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). 

 
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el 
Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de 
municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos 
mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 
habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 
habitants. 
 
 
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent: 
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ACORD 
 
Únic.- ACORDAR celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació el primer 
dilluns de cada 2 mesos, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. En 
el cas que el dia de celebració de la sessió ordinària s'escaigués en dia festiu, 
l’alcalde decidirà la seva convocatòria avançant-la o endarrerint-la. Es faculta al 
Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, 
dins el marge d’una setmana de diferència. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a tots els membres de la corporació, en el 
benentès que els membres presents en la sessió plenària,  es donen per 
assabentats,  i difondre el contingut d’aquest acord, 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. 
 
Intervé el Sr. Serra demanant que en tot cas es garanteixi un temps 
suficientment ampli, com fins ara, entre la convocatòria i el Ple, per poder 
preparar els punts inclosos en l’ordre del dia. El Sr. Secretari en pren nota i es 
compromet a fer-ho així 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President acctal. aixeca 
la sessió quan són les vint-i-una hora hores i vint-i-tres minuts del vespre, de tot 
el que, com a Secretari de la Corporació, CERTIFICO. 
 
  
L’Alcalde-President, acctal                       El Secretari-Interventor 
 
 
 
Miquel Cortés Cardenal                                             Carles Velasco Perarnau 


