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ACTA DE LA SESSIÓ ORACTA DE LA SESSIÓ ORACTA DE LA SESSIÓ ORACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLEDINÀRIA DEL PLEDINÀRIA DEL PLEDINÀRIA DEL PLE    

DE L’AJUNTAMENT DE XDE L’AJUNTAMENT DE XDE L’AJUNTAMENT DE XDE L’AJUNTAMENT DE XERTA DEL DIA ERTA DEL DIA ERTA DEL DIA ERTA DEL DIA 3333 D D D DE DESEMBREE DESEMBREE DESEMBREE DESEMBRE DE 20 DE 20 DE 20 DE 2010101010    
    

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les deu del vespre del dia tres de desembre de dos mil deu, es reuneixen sota 
la presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Lino Bertran Morell,  els regidors membres del ple que tot 
seguit s’enunciaran, per dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat 
convocats en temps i forma pel Decret de l’Alcaldia 279/2010 de  trenta de novembre de dos mil deu. 
 

- Moisès Fabra Serral 
- Ruben Alegria Maureso 
- Roger Aviñó Marti 
- José Villaubí Roig 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Emidgi Navarro Cid 
- Ester Curto Pla 

 
 
Actua com a secretària-interventora de la Corporació la Sra. Maria-Teresa Pallarés Baradat, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la vàlida 
constitució de la sessió plenària, atenent que hi són presents tots i cadascun dels membres de dret del ple 
de l’ajuntament de Xerta. 
 
A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de l’ordre del dia que figuren en l’ordre del dia 
que acompanya a la convocatòria de l’alcalde i que són els següents, iniciant la Presidència el seu enunciat i 
contingut: 
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- APROVACIÓ DE  APROVACIÓ DE  APROVACIÓ DE  APROVACIÓ DE LLLLES ES ES ES ACTACTACTACTESESESES CORRESPONENT CORRESPONENT CORRESPONENT CORRESPONENTSSSS A L A L A L A LES ES ES ES ANTERIORANTERIORANTERIORANTERIORSSSS SESI SESI SESI SESIONSONSONSONS PLEN PLEN PLEN PLENÀÀÀÀRRRRIES IES IES IES     

 
S’aproven les actes corresponents a les sessions plenàries dutes a terme des del darrer ple ordinari i que 
són:  
1.- Acta de la sessió ordinària del dia  1 d’octubre: s’aprova amb el vot a favor dels regidors que hi varen 
assistir i amb l’abstenció dels que no hi varen assistir que són les regidores del grup de CiU Sres  Roser 
Caballeria Ayala i Ester Curto Pla. Totes dues van excusar-ne l’absència. 
2.- Acta de la sessió extraordinària del dia 3 de novembre: s’aprova amb el vot a favor dels regidors que hi 
varen assistir i amb l’abstenció dels que no hi varen assistir que són les regidores del grup de CiU Sres  
Roser Caballeria Ayala i Ester Curto Pla i el regidor del mateix grup Sr. Emidgi Navarro Cid. Tots tres van 
excusar-ne l’absència. 
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3.- Acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 16 de novembre:  s’aprova amb el vot a favor dels 
regidors que hi varen assistir i amb l’abstenció dels que no hi varen assistir que és la regidora del grup de 
CiU Sra. Ester Curto Pla, qui va excusar-ne l’absència. 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ (EXP MC 1/2010) APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ (EXP MC 1/2010) APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ (EXP MC 1/2010) APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ (EXP MC 1/2010) 

 
Expedient número 1/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit  i/o crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient o 
no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de 
finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses majors i nous ingressos efectivament 
recaptats, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
La despesa en inversió generades per majors ingressos provinents d’ajuts d’altres administracions tramitats 
en les convocatòries de les subvencions tramitades per la Corporació determina el caràcter específic i 
determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a exercicis posteriors, tenint en 
compte, a més, la inexistència, en l’estat de despeses del pressupost vigent, del pressupost de crèdit 
destinat a la finalitat específica i amb el benentès que la inexistència de crèdit ho és en el  nivell  
determinat  a la vinculació jurídica prevista a les bases d’execució del pressupost. 
 
Per acabar cal remarcar que el finançament que es realitzarà amb nous ingressos sobre els previstos, 
realitzant-se la resta dels ingressos previstos en el pressupost inicials amb normalitat, excepte els que 
tenen caràcter finalista. 
 
Despeses que cal finançar:Despeses que cal finançar:Despeses que cal finançar:Despeses que cal finançar:    
    
1/ Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de consignació 

06-600- Memòria catàstrofes  41.833,21€ 

 

Partida Nom Proposta de consignació 

06-600 PLADETUR  151.639,44€ 
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Partida Nom Proposta de consignació 

06-600 3 fase CASAL JOVENTUT  42.476,51€ 

 

Partida Nom Proposta de consignació 

06-600 Reforma serveis de l’antiga 
estació(CASAL JOVENTUT) 

 9.651,30€ 

 

Partida Nom Proposta de consignació 

06-600 Camins municipals destrossats 
per aiguats 

6.000,00€ 

 

Total altes crèdits : suma de tots els projectes  245.600,46 

 
Finançament que es proposa:Finançament que es proposa:Finançament que es proposa:Finançament que es proposa:    
 
1/ Majors ingressos efectivament recaptats, no afectats: 
 
Memòria cementeri Memòria cementeri Memòria cementeri Memòria cementeri     
    

Partida Nom Previsió inicial Recaptat Diferència 

 Ingressos Estat Subvenció extra 
catàstrofes 

41.833,21€ 18.167,19€ 23.666,02€ 

 

Partida Nom Previsió inicial Recaptat Diferència 

 Ingressos 
Diputació 

 PEIM Inversions 41.833,21€ 8.000€ 33.833,21€ 

    
PladeturPladeturPladeturPladetur    
 

Partida Nom Previsió inicial Recaptat Diferència 

 Ingressos 
Generalitat 

Projecte pladetur 151.639,44€ 117.651,29€  33.988,15€  
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Turisme pladetur 

 
Casal de joventutCasal de joventutCasal de joventutCasal de joventut    
 

Partida Nom Previsió inicial Recaptat Diferència 

 Ingressos 
Generalitat 
Joventut 

Casal, 3a fase 42.476,51€ 20.102,00€  22.374,51€  

 

Partida Nom Previsió inicial Recaptat Diferència 

 Ingressos  Serveis Casal 
Joventut 

9.651,30€ 0,00€  9.651,30€  

 
CaminsCaminsCaminsCamins    
 

Partida Nom Previsió inicial Recaptat Diferència 

 Ingressos  Camins 
municipals 
destrossats per 
aiguats 

6.275,10€ 1.000,00€ 5275,10€ 

 
2/ Operació de crèdit: 
 

Data d’aprovació Import 

3 de desembre de 2010  128.788,29€ 

 

Total finançament :  251.875,56€ 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del 
Reial decret 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 
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insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de 
despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
    
Per tant, a proposta de l’alcaldia el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels regidors dels grups del PSC i 
ERC i amb l’abstenció dels regidors del grup de CiU, per majoria absoluta,  acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2010,    que cal finançar  mitjançant  majors i nous 
ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la corporació. 
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, 
l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER....----    APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS DEL PAPROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS DEL PAPROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS DEL PAPROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST RESSUPOST RESSUPOST RESSUPOST 
2010 (exp MC 2/2010).2010 (exp MC 2/2010).2010 (exp MC 2/2010).2010 (exp MC 2/2010).    

 
Expedient d’habilitació i modificació de crèdit número 2/2010.Expedient d’habilitació i modificació de crèdit número 2/2010.Expedient d’habilitació i modificació de crèdit número 2/2010.Expedient d’habilitació i modificació de crèdit número 2/2010.    
    
Per decret de l’alcaldia núm. 27/2010 de 18 de febrer de 2010, es va aprovar incoar  l’expedient de 
contractació de les obres contemplades en la Memòria valorada de pavimentació i serveis del carrer 
Calvari, redactada per l’enginyer Sr. Hèctor Ismael Sancho Queral, convocant la seva licitació, establint que 
la quantia de la despesa que  representa la contractació referenciada està sufragada íntegrament pel Fons 
Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local aprovat pel Reial decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre pel qual es 
crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el 
seu finançament, essent l’import destinat a Xerta el de 141.296,00 euros. 
 
En data 16 d’abril de 2010 el Ple va adjudicar de manera definitiva l’obra esmentada  per un import de 
121.806,89 € més 19.489,11 € d’IVA, i atenent que, per poder atendre el pagament de les obligacions 
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derivades de l’esmentada adjudicació, per les quals no hi havia consignació prevista en el pressupost del 
2010 d’acord amb l’establert a la normativa reguladora prevista en el Reial Decret esmentat, cal tramitar 
per part de l’Ajuntament l’expedient de modificació pressupostària per crèdit extraordinari 2/10, finançat 
amb majors ingressos provinents del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, establert al Reial 
aprovat pel Reial decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre. 
 
Vist que a l’article 177 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 s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació de 
crèdits pressupostaris. 
 
Atenent que en aquest supòsit excepcional, l’import de l’augment d’ingressos és igual al de les despeses 
per generació de crèdits per majors ingressos dins el mateix exercici pressupostari, el procediment a seguir 
és el previst per l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i article 43 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, i a l'establert a la 
base 11 d'execució del vigent Pressupost Corporatiu, que textualment indica: 
 
“ Base 11. Òrgan competent en la tramitació i res“ Base 11. Òrgan competent en la tramitació i res“ Base 11. Òrgan competent en la tramitació i res“ Base 11. Òrgan competent en la tramitació i resolució dels expedients olució dels expedients olució dels expedients olució dels expedients     

L'article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix que els òrgans competents per autoritzar els expedients de 
modificació dels crèdits són: 

El Ple de la corporació: 

a) Per a expedients de transferències de crèdits que suposin modificacions entre diferents grups de funció 
(primer dígit de la classificació funcional) 

b) Per a expedients que originin habilitacions de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 

L’Interventor haurà d’informar prèviament sobre tots aquests expedients de modificació de crèdits. 

L'alcalde, mitjançant un decret i amb l’informe de la Intervenció: 
a) Per a transferències de crèdits, augments i baixes del capítol 1r. que afecten les despeses de personal, 
fins i tot quan siguin de grup de funció diferent 
b) Per a expedients de transferències dins del mateix grup de funció, encara que siguin entre capítols de 
centres diferents 

c) Per a expedients motivats pels crèdits ampliables 
d) Per a expedients de generació de crèdits  
e) Per a expedients d'incorporació de romanent de crèdit procedents de la liquidació dels pressupostos de 
l'exercici anterior, així com de l'anul·lació de romanent de crèdits incorporats que no s'hagin utilitzat 
Els expedients de modificacions pressupostàries que hagin de ser aprovats pel Ple de la corporació han de 
seguir les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que se segueixen per als 
pressupostos” 
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De l’exposat es pot derivar, si s’entén que l’aportació de l’estat en virtut del Fons Estatal per a l'Ocupació i 
la Sostenibilitat Local és una generació de crèdit, que l’òrgan competent és l’alcaldia i que mitjançant 
decret que es consideraria ferma i executiva sense necessitat de més tràmits, es podria  procedir per part 
de la Secretària-Intervenció a introduir les modificacions de crèdits aprovades en la comptabilitat de la 
Corporació amb efectes immediats, donat que l'expedient està ajustat als requisits exigits. Això no obstant, 
la secretària interventora ha informat que, d’acord amb la normativa positiva l’aportació del FEIL a 
l’exercici econòmic de la corporació s’ha d’entendre com una habilitació  de crèdits extraordinaris als 
municipis per part de l’estat, motiu pel qual, considera que l’òrgan competent per a la seva aprovació és el 
plenari de la corporació.  
 
Vist que l’article 52.2 f) i 114.1 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 l’aprovació de la modificació del pressupost és 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple 
 
Per tant, a proposta de l’alcaldia el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels regidors dels grups del PSC i 
ERC i amb l’abstenció dels regidors del grup de CiU, per majoria absoluta,  acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar inicialment la modificació pressupostària del pressupost del 2010 per suplement de crèdit 
número 2/10, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítol és el següent: 
    
CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 2/10 PER MAJORS INGRESSOSCRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 2/10 PER MAJORS INGRESSOSCRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 2/10 PER MAJORS INGRESSOSCRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 2/10 PER MAJORS INGRESSOS    
 

ORGANICA FUNCIONAL ECONÒMICA DENOMINACIO IMPORT 

0 511 60100 Arranjament carrer Calvari 141.296,00 € 

 
Les despeses anteriors es financen a partir de la font de finançament següent: 
 
ORGANICA ECONOMICA DENOMINACIO IMPORT 

0 72001 Estat. Fons Inversió ocupació i sostenibilitat local 141.296,00€ 

    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Exposar al informació pública aquest expedient, durant el termini de vuit dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, entenent-se que en cas de no produir-se 
al·legacions el present acord esdevindrà ferm i l’expedient de modificació pressupostària per suplement de 
crèdit derivat de majors ingressos quedarà aprovat de manera definitiva.>>   
 
 
QUARTQUARTQUARTQUART....---- DACIÓ DE COMPTE DE  DACIÓ DE COMPTE DE  DACIÓ DE COMPTE DE  DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA SECRETARIAL’INFORME DE LA SECRETARIAL’INFORME DE LA SECRETARIAL’INFORME DE LA SECRETARIA----INTERVENCIÓ MUNICIPAL RELATIU A INTERVENCIÓ MUNICIPAL RELATIU A INTERVENCIÓ MUNICIPAL RELATIU A INTERVENCIÓ MUNICIPAL RELATIU A 
L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDAL’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDAL’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDAL’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL CIÓ DEL CIÓ DEL CIÓ DEL 
PRESSUPOST EXERCICI 2009PRESSUPOST EXERCICI 2009PRESSUPOST EXERCICI 2009PRESSUPOST EXERCICI 2009    
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Es dóna compte de l’informe confeccionat per la Secretaria-Intervenció  que a continuació es reprodueix 
fent avinent en primer lloc als membres del plenari dels següents extrems:        
 

a) Cal tenir present que per als pressupostos dels exercicis 2008, i següents, en fase d’aprovació, 
modificació, liquidació o aprovació de3 compte general, es requerirà un informe de la Intervenció un informe de la Intervenció un informe de la Intervenció un informe de la Intervenció 
per avaluar  el compliment de l’objectiu d’estabilitatper avaluar  el compliment de l’objectiu d’estabilitatper avaluar  el compliment de l’objectiu d’estabilitatper avaluar  el compliment de l’objectiu d’estabilitat, atès l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova  el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’estabilitat pressupostària (RLGEP) en la seva aplicació a les entitats locals. Aquest 
informe és diferenciat, o sigui que s’ha de sotmetre a coneixement del ple en un altre punt de 
l’ordre del dia diferent als de l’aprovació del pressupost, modificació, liquidació o compte general, i 
que només requereix la presa de raó per part dels membres del plenari. 

b) D’altra banda, les modificacions del pressupost finançades amb romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals no precisaran de l’elaboració del pla econòmic financer fins a la liquidació del 
pressupost, si és el cas. (Art. 21.1 Reglament LGEP). 

c) Si el resultat d’avaluació fos d’incompliment, situació que no és la que es produeix, l’ajuntament de 
Xerta hauria de remetre l’informe corresponent a la Direcció General de Política Financera, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils comptats des del coneixement del Ple. (Art. 16.2 Reglament LGEP), 
a més, caldria elaborar un pla econòmic financer a tres anys que hauria de ser aprovat pel ple de la 
Corporació, en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació de les modificacions 
corresponents del pressupost (Art. 19 Reglament LGEP). També pot aprovar-se en la mateixa sessió 
que la corresponent a l’aprovació de les modificacions al pressupost que siguin de la seva 
competència, mitjançant acord específic i separat del de l’aprovació del pressupost (Art. 21.1 Regl. 
LGEP)  

d)d)d)d) Pel que fa les entitats locals de l’article 4.1 del Reglament de la LGEP, és a dir, ajuntaments no 
inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 111 TRLRHL, caldrà donar comunicació del pla econòmic 
financer aprovat pel Ple a la  Direcció General de Política Financera i serà insertat en el Butlletí 
Oficial de la Corporació, si existeix, i en el BOP. També estarà a disposició del públic. (Art. 21.3  i 26 
Regl. LGEP)    

e)e)e)e) Per acabar dir que la verificació del compliment dels plans aprovats durant el seu període de 
vigència, s’ha de efectuar anualment per la pròpia entitat local, de manera que la intervenció local 
emetrà informe anual relatiu al compliment del pla, en les diferents fases d’aprovació, execució o 
liquidació del pressupost, que es posarà en coneixement del Ple en la sessió informativa 
corresponent. Posteriorment, es donarà trasllat a la Direcció General de Política Financera en el 
termini màxim de 15 dies hàbils (Art.22.2 Reglament LGEP).    

    
En conseqüència, En conseqüència, En conseqüència, En conseqüència, de conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, la Secretaria-Intervenció ha elaborat l’informe que 
a continuació es reproduirà sobre el compliment de l’objectiu d’ estabilitat pressupostària, el qual s’ha 
emès amb caràcter independent i s’ha incorporat als documents previstos en l’ article 191.3 del Text Refós 
de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals, amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2009. 
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INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
Primer.Primer.Primer.Primer.  Les Entitats Locals ajustaran els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressupostària entès com 
la situació d’equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de conformitat amb el previst 
a l’article 3.1 in fine i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre,  pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 
Segon.Segon.Segon.Segon. La Legislació aplicable ve determinada per: 
— Els articles 3.1 in fine i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei General d’ Estabilitat Pressupostària. 
— Els articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’ Estabilitat Pressupostària, en la seva 
Aplicació a les Entitats Locals. 
— Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer. Tal i com disposa l’article 16  apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un 
informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat local i dels seus organismes i 
entitats dependents.  
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en l’article 191.3 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. 
El Secretari-Interventor  haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments practicats 
sobre la base de les dades del capítols  1 a 9 de l’ estat de les despeses i dels ingressos pressupostaris, en 
termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. 
Quart. Quart. Quart. Quart. El principi d’ equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols 1 a 7 del  pressupost 
de despeses i els capítols 1 a 7 d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb una 
situació d’equilibri o superàvit.     
L’ incompliment de l’objectiu d’equilibri o superàvit comportarà l’elaboració d’ un Pla Econòmic i Financer  
de conformitat amb el què es disposa en els articles 19  i següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
 

  Exercici liquidacióExercici liquidacióExercici liquidacióExercici liquidació    

Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets)Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets)Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets)Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets)    2009200920092009    

1  Capítol 1 242.490,52 

2  Capítol 2 104.881,58 

3  Capítol 3 249.774,04 

4  Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00 

5  Capítol 4 444.903,71 

6  Capítol 5 1.940,55 
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7  Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6) 1.043.990,41.043.990,41.043.990,41.043.990,40000    

8  Capítol 6 0,00 

9  Capítol 7 474.655,02 

10  Capítol 8 0,00 

11  Capítol 9 0,00 

   

Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes netes)Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes netes)Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes netes)Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes netes)     

12  Capítol 1 342.653,85 

13  Capítol 2 499.164,53 

14  Capítol 3 11.860,47 

15  Capítol 4 87.060,74 

16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 940.739,59940.739,59940.739,59940.739,59    

17  Capítol 6 506.362,76 

18  Capítol 7 0,00 

19  Capítol 8 0,00 

20  Capítol 9 21.464,71 

   

Superàvit / dèficit no financerSuperàvit / dèficit no financerSuperàvit / dèficit no financerSuperàvit / dèficit no financer     

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 71.543,0771.543,0771.543,0771.543,07    

   

Ràtio d'estabilitatRàtio d'estabilitatRàtio d'estabilitatRàtio d'estabilitat  

22  % Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (21 / 7 + 8 + 9) 4,71%4,71%4,71%4,71%    

   

   

Capacitat / necessitat de finançamentCapacitat / necessitat de finançamentCapacitat / necessitat de finançamentCapacitat / necessitat de finançament     

23 Adquisicions netes d'actius financers 0,00 

24 Passius nets contrets -21.464,71 

25 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (23 - 24) 21.464,7121.464,7121.464,7121.464,71    

    
CCCCinquè. inquè. inquè. inquè. No es practiquen ajustaments en la liquidació resultant. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè. Referent a això s’ha d’informar del següent resultat obtingut: 
 
COMPLIMENTCOMPLIMENTCOMPLIMENTCOMPLIMENT 
 
En base als càlculs detallats en l’expedient que és motiu de l’ informe es compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’ article 16.2 del Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat Pressupostària en la 
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seva aplicació a les entitats locals. Es determina un superàvit no financer ajustat per import de 71.543,07 €. 
La capacitat de finançament és de 21.464,71 € . La ràtio d’estabilitat és del 4,71%.” 
    
El plenari pren raó de l’informe i es dóna per assabentatEl plenari pren raó de l’informe i es dóna per assabentatEl plenari pren raó de l’informe i es dóna per assabentatEl plenari pren raó de l’informe i es dóna per assabentat    
    
    
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.----  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT I D’ACCEPTACIÓ  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT I D’ACCEPTACIÓ  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT I D’ACCEPTACIÓ  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT I D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE  DE LA SUBVENCIÓ DE  DE LA SUBVENCIÓ DE  DE LA SUBVENCIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN EL CAS DE SER ATORGADA, D’ACORD AMB LES BASES REGULADORES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN EL CAS DE SER ATORGADA, D’ACORD AMB LES BASES REGULADORES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN EL CAS DE SER ATORGADA, D’ACORD AMB LES BASES REGULADORES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN EL CAS DE SER ATORGADA, D’ACORD AMB LES BASES REGULADORES DE 
LA MATEIXALA MATEIXALA MATEIXALA MATEIXA....    

 
D'acord amb l'article 49 TRLRHL (i l'article 36 ap.1 del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament de la 
normativa de les Hisendes Locals, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit) les despeses d'inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.  
 
L'Ajuntament de Xerta té incorporades en el Pressupost per l’actual exercici 2010  les despeses objecte de 
finançament, essent la darrera d’elles l’aprovada mitjançant la modificació de crèdit núm. 1/2010, 
realitzada d'acord amb l'art. 177 del TRLRHL, relativa a la incorporació de les inversions que s’han produït 
durant l’exercici a causa de majors ingressos provinents de l’obtenció de subvencions per inversions 
L'operació de crèdit projectada està vinculada a la gestió del pressupost en la forma prevista en la secció 1a 
del capítol I del títol VI del TRLRHL. 
 
L’Ajuntament de Xerta ja té concertats dos crèdits a llarg termini els interessos dels quals estan 
subvencionats per la Diputació de Tarragona i que amb l’operació proposada es liquidaran. 
 
D’acord amb el programa de cooperació econòmica i financera de la Diputació de Tarragona amb els 
ajuntaments de menys de 10.000 habitants i consells comarcals. 
 
De conformitat amb l’ informe del secretari interventor, relatiu a la  procedència, condicions i legalitat de 
l'operació a concertar. 
 
Per tant, a proposta de l’alcaldia el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels regidors dels grups del PSC i 
ERC i amb l’abstenció dels regidors del grup de CiU, per majoria absoluta,  acorda: 
  
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb  Caixa d’Estalvis 
de Tarragona, per un import de 300.506,05€, per finançar les  despeses d'inversió següents:  
 

Construcció llar d’infants 392.994,85€ 5.894,22 54.237,43€ 332.863,20€ 

Casal joventut. 3a fase 42.476,51€  22.374,51€ 20.102,00€ 
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Inversió al cementiri arran catàstrofes naturals març 
2010 

41.833,21€  15.666,02€ 26.167,19€ 

Enllumenat carrer Ambugorro 54.541,69€  11.859,03€ 42.682,66€ 

Camins veïnals destrossats per aiguats 15.000,00€  15.000,00€  

Reforma dels serveis antiga estació (casal de 
joventut) 

9.651,30€  9.651,30€  

Capital pendent d’amortitzar Catalunya Caixa 96.591,28€  96.591,28€  

Capital pendent d’amortitzar La Caixa 75.126,48€  75.126,48€  

TOTAL 728.215,32  300.506,05  

 
Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Catalunya Caixa. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre de 28 de juny de 1999. 
 
Quart.- Facultar l'Alcalde per a la formalització de l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat 
en el segon punt, amb l'entitat Catalunya Caixa.  
 
Cinquè.- Aquesta corporació manifesta l’acceptació dels les Bases reguladores per a la subvenció dels 
interessos dels préstecs aprovades per la Diputació de Tarragona i dels convenis de col·laboració entra la 
Diputació i les entitats financeres per a la concessió de préstecs amb interès , així com la consideració 
d’aquestes com entitats col·laboradores en el marc de l’article 12 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
General de subvencions. 
 
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.---- APROVA APROVA APROVA APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA CIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA CIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA CIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NUMERO 11 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA 
DE RESIDUS DE RESIDUS DE RESIDUS DE RESIDUS     

 
L’Ordenança de recollida de residus es va aprovar amb els imports que actualment conté pel ple de 
l’ajuntament en data 5 de desembre de 2008 i  va esdevenir aprovada definitivament transcorregut el 
termini d’informació pública sense que s’hi haguessin produït al·legacions. En data 8 d’octubre de 2009, el 
Ple va acordar que l’Odenança tingués un increment zero respecte l’exercici 2009. Dit acord va ser sotmès a 
exposició pública durant el termini de trenta dies sense que s’hi produïssin al·legacions. En el mateix sentit, 
el ple del mes d’octubre va acordar no incrementar la taxa per l’exercici 2011 al·legant la crisi econòmica en 
que es troba l’estat espanyol i de retruc Catalunya que motiva que la capacitat adquisitiva de les famílies es 
trobi en un estat precari a causa dels índex d’atur davant els quals ens trobem. 
 
A més, també cal dir que la prestació del servei de recollida de residus està gestionat des del REBÉ o 
Consorci de residus del Baix Ebre i que la despesa que l’Ajuntament paga per aquest servei a dit consorci i 
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per la posterior eliminació de la taxa, pel que fa l’exercici 2009, va triplicar l’import recaptat. No obstant 
s’ha de ser conseqüent amb l’adopció unànime del plenari de no augmentar el tipus impositiu dels 
ciutadans de Xerta i l’Ajuntament, amb esforços, pot assumir amb recursos propis i amb l’estalvi en altres 
partides, el desequilibri econòmic existent entre el preu de la prestació del servei, l’import  de la taxa i la 
manera en que es presta. 
 
No obstant si que és d’obligat compliment pel municipi introduir dins l’Ordenança Fiscal els preceptes 
d’obligatori compliment pels municipis que han quedat fixats amb la publicació del Text refós de la Llei de 
residus de Catalunya, aprovada pel Decret 1/2009, motiu pel qual, sense modificar l’import de la taxa, si 
que s’ha modificat l’articulat de l’ordenança per introduir-hi tots aquells aspectes que des de la norma de 
rang superior obliga a complir als ajuntaments pel que fa a la recollida de residus. 
 
Atenent l’exposat, a proposta de l’alcaldia el ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat: 
  
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa pels serveis de recollida de residus i l’ordenança 
fiscal reguladora d’aquesta,  en els termes en que figura en l’expedient i que s’adjunta com a annex 1. 
 
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el BOPT, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats  
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini indicat 
anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 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. 
 
““““TEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇATEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇATEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇATEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇA    
    

OOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNNÇÇÇÇÇÇÇÇAAAAAAAA        NNNNNNNNÚÚÚÚÚÚÚÚMMMMMMMM........        1111111111111111        
RRRRRRRREEEEEEEEGGGGGGGGUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        TTTTTTTTAAAAAAAAXXXXXXXXAAAAAAAA        PPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVEEEEEEEEIIIIIIII        DDDDDDDDEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDUUUUUUUUSSSSSSSS        

        
    
ÍNDEX 
PREÀMBUL 
1.- OBJECTIUS GENERALS I MARC LEGAL VIGENT 
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Article 39.- Infraccions molt greus 
Article 40.- Infraccions greus 
Article 41.- Infraccions lleus 
Article 42.- Sancions 
Article 43.- Persones responsables 
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ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.ARTICLE 1.---- FONAMENT I NATURALESA. FONAMENT I NATURALESA. FONAMENT I NATURALESA. FONAMENT I NATURALESA.    
 
PREÀMBUL 
 
1.- OBJECTIUS GENERALS I MARC LEGAL VIGENT 
La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en un principis generals que emanen bàsicament dels 
Vè i VIè programes d’acció de la Unió Europea, de l’estratègia comunitària de la gestió de residus i de les 
normatives de diferent rang, en primer lloc la Constitució Espanyola. 
El Text refós de la Llei reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, estableix com un nou model de gestió de residus municipals per tal d’assolir els 
objectius pretesos per la norma que són millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya, obtenir 
un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels 
mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense 
posar en perill la salut de les persones, reduint l'impacte ambiental i, en particular: 
a) Prevenint els riscos per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna. 
b) Eliminant les molèsties per sorolls i olors. 
c) Respectant el paisatge i els espais naturals i, especialment, els espais protegits. 
d) Impedint l'abandonament, l'abocament i, en general, tota disposició incontrolada dels residus. 
e) Fomentant, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, llur 
reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització material. 
 
 
El Pla territorial sectorial d’infrastructures de gestió de residus municipals de Catalunya, aprovat pel DECRET El Pla territorial sectorial d’infrastructures de gestió de residus municipals de Catalunya, aprovat pel DECRET El Pla territorial sectorial d’infrastructures de gestió de residus municipals de Catalunya, aprovat pel DECRET El Pla territorial sectorial d’infrastructures de gestió de residus municipals de Catalunya, aprovat pel DECRET 
16/2010, de 16 de febrer, determinarà els tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals i preveu la 
planificació de les infraestructures necessàries per aplicar el model de gestió de residus municipals que 
estableixen el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i el nou model de gestió de residus 
municipals. Aquest nou model proposa un increment de la prevenció i la minimització dels residus i de la 
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seva perillositat, la reutilització, així com la recollida selectiva per obtenir material per al reciclatge i altres 
formes de valorització material dels residus, com són el tractament de totes les fraccions de residus inclosa 
la fracció residual, i d’aquesta manera només destinar a la disposició final un rebuig més inertitzat i/o 
estabilitzat. 
Així mateix, per tal d’optimitzar la gestió dels residus, en el marc de la jerarquia en la gestió de residus que 
estableix el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i sobre la base dels principis de proximitat i 
suficiència, el Pla considera una divisió del territori de Catalunya en set grans zones i 29 subzones, trobant-
se el municipi de Xerta la Zona 5 Comarques de les Terres de l’Ebre Àmbit 5.1. Baix Ebre (municipis 
d’Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Paüls, Roquetes, Tivenys i Xerta) i Montsià. 
 
  
Finalment, i d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
els articles 63 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 8 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el municipi exercitarà, en tot cas, competències en els termes de 
la legislació estatal de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de protecció del medi ambient.  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d'acord amb el que disposen els 
articles 15 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament aplica la Taxa pel servei de recollida de residus. 
    
2.- COMPETÈNCIES DE LES ENTITATS LOCALS 
 
La Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, determina que les entitats locals seran competents per a la gestió 
dels residus municipals, en els termes establerts en aquesta Llei i en les que dictin les corresponents 
Comunitats Autònomes. 
Així ho recull el Text refós de la Llei de residus de Catalunya, aprovat pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, 
establint que correspon als municipis, com a servei obligatori, la recollida i els transport dels residus urbans, 
en la forma en què estableixen les respectives ordenances. 
De conformitat amb el que disposa l’article 20 de la Llei estatal 10/1998, de 21 d’abril , reguladora de 
residus, els posseïdors de residus municipals estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals en les 
condicions que determinin les respectives ordenances. 
Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus municipals des del moment del lliurament i els 
posseïdors quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests residus, sempre que 
en el seu lliurament s’hagin observat les ordenances. 
Quan les entitats locals considerin que els residus municipals presenten característiques que dificultin llur 
recollida, transport, valorització o eliminació, podran obligar el productor o posseïdor dels mateixos a que, 
prèviament a llur recollida, adoptin les mesures necessàries per tal d’eliminar o reduir aquestes 
característiques o que els dipositin en la forma i lloc adequats. 
Igualment l’esmentat article disposa que, quan es tracti de residus municipals diferents als generats en 
domicilis particulars, les entitats locals competents, per motius justificats, podran obligar els posseïdors a 
gestionar-los per sí mateixos. 
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Així mateix, en el Pla Nacional de Residus Urbans, que desenvolupa la Llei 10/1998, ja es fa esment, com a 
objectiu bàsic, la previsió d’estendre l’obligació de la implantació de la recollida selectiva a tots els nuclis de 
població de més de mil habitants abans de 31 de desembre de 2006. 
Per una altra banda, cal recordar que, en termes generals, les competències que el títol XI de la Llei de 
Bases de Règim Local 7/85, de 2 d’abril, ha permès exercir a les entitats locals, arran de la modificació 
aprovada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, pel que fa a la tipificació de les infraccions i sancions per 
les entitats locals en determinades matèries. 
    
TÍTOL I.TÍTOL I.TÍTOL I.TÍTOL I.---- DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONS GENERALS    
    
Article. 1.Article. 1.Article. 1.Article. 1.---- Objecte de l'Ordenança i fet imposable Objecte de l'Ordenança i fet imposable Objecte de l'Ordenança i fet imposable Objecte de l'Ordenança i fet imposable    
 
Article 1.1.Article 1.1.Article 1.1.Article 1.1.---- Objecte Objecte Objecte Objecte    
 
La present Ordenança té per objecte la imposició de la taxa corresponent i la regulació, dintre de l’àmbit de 
competències de l'Ajuntament de Xerta, de les següents actuacions i activitats: 
 
1.- La neteja de la via pública referent a l’ús pels ciutadans i ciutadanes, així com les accions de prevenció 
encaminades a evitar l’embrutiment de la mateixa i la producció innecessària de residus, com les 
relacionades amb l’obligació dels ciutadans de mantenir en bon estat de conservació i, en el seu cas, de 
rehabilitació de les seves propietats en tot allò que estigui referit amb la neteja de les mateixes. 
2.- La gestió dels residus domèstics urbans que conforme a la legislació vigent sigui competència dels 
Ajuntaments, els residus municipals comercials assimilables a domèstics i el servei de la deixalleria. 
3.- Quan sigui de la seva competència, la gestió, control i inspecció dels equipaments destinats a la 
recollida, transport, tractament i eliminació de residus. 
4.- Els residus industrials i els de la construcció es regularan per la seva normativa sectorial específica. 
    
Article 1.2 Fet imposableArticle 1.2 Fet imposableArticle 1.2 Fet imposableArticle 1.2 Fet imposable    
    
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de neteja viària i de recepció obligatòria de 
recollida i tractament dels residus esmentats en l’objecte de l’Ordenança, sempre i quan no s’hi trobin 
exclosos per normativa sectorial o per aplicació de la previsió de conté l’article 54 del Text Refós de la Llei 
de residus de Catalunya. 
    
Article 2.Article 2.Article 2.Article 2.---- Àmbit d’aplicació Àmbit d’aplicació Àmbit d’aplicació Àmbit d’aplicació    
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el terme municipal de Xerta, per tant, obliga a 
totes les persones que s’hi trobin, resideixin o no en el municipi. 
    
Article 3.Article 3.Article 3.Article 3.---- Subjectes passius i subjectes responsables. Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja i  Subjectes passius i subjectes responsables. Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja i  Subjectes passius i subjectes responsables. Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja i  Subjectes passius i subjectes responsables. Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja i 
residusresidusresidusresidus    
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1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin les habitatges i locals ubicats en els llocs, 
places, carrers o vies públiques en els quals es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, 
habitacionista, arrendatari o, fins i tot de precari, sempre que no hi estiguin exclosos pels motius 
assenyalats en l’article 1.2 de la present Ordenança. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, 
que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei. 
 
3. Son subjectes responsables solidaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
 
4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala 
l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
 
Tots els habitants de Xerta han d’observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de 
la població, a la utilització racional dels productes de consum, a la minimització en la producció de residus i 
a la preservació del medi ambient en general. De la mateixa manera, estan obligats a denunciar a 
l’Ajuntament les infraccions en matèria de neteja viaria i gestió de residus de les quals tinguin coneixement. 
    
    
Article 4.Article 4.Article 4.Article 4.---- Compliment de l'Ordenanç Compliment de l'Ordenanç Compliment de l'Ordenanç Compliment de l'Ordenança per part dels ciutadans i ciutadanesa per part dels ciutadans i ciutadanesa per part dels ciutadans i ciutadanesa per part dels ciutadans i ciutadanes    
1.- Tots els ciutadans i ciutadanes hauran de complir aquesta Ordenança i de les disposicions 
complementàries que, en matèria de neteja pública i de gestió dels residus i que, en l’exercici de les seves 
facultats, pugui establir l'Ajuntament en qualsevol moment. 
2.- L'Ajuntament exigirà el compliment d'aquesta Ordenança i obligarà als infractors o infractores a la 
restauració dels béns danyats, sense perjudici de les sancions que corresponguin. 
3.- L'Ajuntament sancionarà econòmicament les accions i conductes contràries a la present Ordenança 
mitjançant l'establiment d'un règim disciplinari per a prevenir l'incompliment o anormal compliment de les 
activitats que es regulen en la present Ordenança. 
4.- L’Ajuntament, en aplicació de la present ordenança i de la normativa que sigui d’aplicació, podrà, sens 
perjudici de la potestat d’execució forçosa dels seus actes administratius, dictar ordres individuals que 
imposin als destinataris una obligació o prohibició que permeti el compliment dels deures establerts en la 
present ordenança i l’assoliment dels objectius de la mateixa. En aquest cas, la competència per dictar 
l’ordre individual correspon a l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Xerta, sens perjudici de la seva delegació en 
regidor o Ple de la Corporació.  
    
Article 5.Article 5.Article 5.Article 5.---- Subsidiaretat dels treballs de neteja i de gestió dels residus municipals Subsidiaretat dels treballs de neteja i de gestió dels residus municipals Subsidiaretat dels treballs de neteja i de gestió dels residus municipals Subsidiaretat dels treballs de neteja i de gestió dels residus municipals    
L'Ajuntament, previ requeriment, podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i gestió dels residus 
que, segons l'Ordenança, hagin d’efectuar els ciutadans o ciutadanes, imputant-los el cost, degudament 
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justificat, dels serveis prestats, en els termes previstos a l’article 98 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre i 
sense perjudici de les sancions que corresponguin o de la imposició de les multes coercitives que 
corresponguin. 
    
    
Article 6. Article 6. Article 6. Article 6. ---- Quota tributària i acreditament Quota tributària i acreditament Quota tributària i acreditament Quota tributària i acreditament    
 
 
Article 6.1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per la gestió dels residus domèstics urbans 
que conforme a la legislació vigent sigui competència dels Ajuntaments  
 
Amb el benentès que estaran exclosos de la quota tributària que aquí s’estableix els residus comercials que 
d’acord amb l’article 27 de la present Ordenança, en la que s’estableixen les modalitats de gestió dels 
residus comercials, els hagi de gestionar ella mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les persones 
productores o posseïdores de residus i amb el que l’ens local determini atenent els recusos dels que disposi 
i l’equilibri econòmic-financer de l’entitat. 
 
La quota pel servei de deixalleria mòbil s’actualitzarà d’acord amb que estableixi el prestador del servei al 
municipi, del que Xerta en forma part, i que és el Consorci de Residus del Baix Ebre un cop finalitzat l’estudi 
que s’està duent a terme i els residus industrials i els de la construcció es regularan per la seva normativa 
sectorial específica. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà de manera genèrica i sense obstar l’establert en l’anterior paràgraf respecte el 
volum i quantia de residus comercials que es puguin assumir pel servei de recollida municipal, la tarifa 
següent: 
 

EPÍGRAF EPÍGRAF EPÍGRAF EPÍGRAF                         Quota anual Quota anual Quota anual Quota anual €€€€    

Epígraf primer. HabitatgesEpígraf primer. HabitatgesEpígraf primer. HabitatgesEpígraf primer. Habitatges        

Per cada habitatge amb menys de 2 persones o de 
temporada     

67,00 

Per cada habitatge superior a 2 persones i mínim de 5    95,88 

Epígraf segon. Activitats comercial. Petit comerçEpígraf segon. Activitats comercial. Petit comerçEpígraf segon. Activitats comercial. Petit comerçEpígraf segon. Activitats comercial. Petit comerç        

Estancs        150 

Merceries      150 

Perruqueries     150 

Centres d’estètica     150 

Botigues    150 

Farmàcia   150 
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Peixateries, carnisseries i semblants     150 

Forns, pastisseries i semblants     150 

Epígraf tercer. Establiments d'alimentacióEpígraf tercer. Establiments d'alimentacióEpígraf tercer. Establiments d'alimentacióEpígraf tercer. Establiments d'alimentació        

Supermercats, economats i cooperatives    300 

Magatzems a l'engròs de fruites, verdures i hortalisses   300 

Epígraf quart. Establiments de restauracióEpígraf quart. Establiments de restauracióEpígraf quart. Establiments de restauracióEpígraf quart. Establiments de restauració        

Restaurants     350 

Cafeteries, bars, pubs i similars      200 

Epígraf cinquè. Establiments d'espectaclesEpígraf cinquè. Establiments d'espectaclesEpígraf cinquè. Establiments d'espectaclesEpígraf cinquè. Establiments d'espectacles        

Sales recreatives i de jocs      200 

Epígraf sisè. Llocs mercantils, financers i comerç especialEpígraf sisè. Llocs mercantils, financers i comerç especialEpígraf sisè. Llocs mercantils, financers i comerç especialEpígraf sisè. Llocs mercantils, financers i comerç especial        

Oficines bancàries     350 

Altres establiments encabits en l’epígraf  350 

Epígraf setè. Despatxos professionalsEpígraf setè. Despatxos professionalsEpígraf setè. Despatxos professionalsEpígraf setè. Despatxos professionals        

Per cada despatx      
     

250 

Epígraf vuitè. AllotjamentEpígraf vuitè. AllotjamentEpígraf vuitè. AllotjamentEpígraf vuitè. Allotjamentssss        

Hotels, pensions, albergs i altres centres de naturalesa 
anàloga     

400 

Epígraf novè. Activitats privades d’oci i atenció personalEpígraf novè. Activitats privades d’oci i atenció personalEpígraf novè. Activitats privades d’oci i atenció personalEpígraf novè. Activitats privades d’oci i atenció personal        

Gimnàs   750 

Geriàtric   750 

Centres lúdics 750 

Nuclis zoològics i de lleure   750 

Altres activitats anàlogues     750 

EEEEpígraf desè. Activitat industrialpígraf desè. Activitat industrialpígraf desè. Activitat industrialpígraf desè. Activitat industrial        

Indústries, manufactures, etc  600 

Grans magatzems (carburants,etc) 600 

 
 
Article 6.2 AcreditamentArticle 6.2 AcreditamentArticle 6.2 AcreditamentArticle 6.2 Acreditament    
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, 
que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de 
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recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels 
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada 
any natural. En el cas de noves construccions, les quotes s'acreditaran amb referència al trimestre natural 
en què s'hagi atorgat la llicència de primera ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat per primera 
vegada, sempre i quan en la llicència no es disposi, atenent el servei comercial i generador de residus que 
tingui, l’autogestió dels residus comercials que estableix l’article 54 del Text refós de la Llei de residus de 
Catalunya, recollit en el paràgraf 27 de la present Ordenança. 
    
Article 7. Article 7. Article 7. Article 7. –––– Declaració i ingrés. Declaració i ingrés. Declaració i ingrés. Declaració i ingrés.    
    
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els 
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració 
d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el 
punt 2.2 de l'article 6 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol modificació de les dades que 
figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del 
període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.  
 
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l'Ajuntament, i el 
realitzarà l’òrgan de gestió tributària qui té delegada de manera específica la gestió del present tribut. 
 
TÍTOL II.TÍTOL II.TÍTOL II.TÍTOL II.---- LA NETEJA DE LA VIA PBLICA LA NETEJA DE LA VIA PBLICA LA NETEJA DE LA VIA PBLICA LA NETEJA DE LA VIA PBLICA    
Article 8 . La neteja viàriaArticle 8 . La neteja viàriaArticle 8 . La neteja viàriaArticle 8 . La neteja viària    
La neteja viària comprèn la neteja i l'escombrada dels espais assenyalats en l'article següent, el buidat de 
les papereres i la recollida i transport dels residus procedents  d'aquesta neteja. 
ArticlArticlArticlArticle 9. Àmbit material de la neteja viària i responsabilitat de l’Ajuntamente 9. Àmbit material de la neteja viària i responsabilitat de l’Ajuntamente 9. Àmbit material de la neteja viària i responsabilitat de l’Ajuntamente 9. Àmbit material de la neteja viària i responsabilitat de l’Ajuntament    
1. Correspondrà a l'Ajuntament la neteja de la via pública en general. 
2. La neteja d’aquells béns, elements estructurals i espais situats a la via pública, adscrits a un servei públic, 
serà efectuada per l’empresa o l’organisme que el gestioni. 
3. L’Ajuntament s’encarregarà de la ubicació de papereres, cendrers i d’altre mobiliari urbà adreçat a 
facilitar la participació dels ciutadans en la neteja viària i n’ha de garantir el buidatge de manera diligent i 
periòdica. 
4. L’Ajuntament ha de garantir la freqüència convenient per l’adequada prestació del servei 
    
Article 10. Obligacions dels particulars i accions no permeses en els espais d’ús públicArticle 10. Obligacions dels particulars i accions no permeses en els espais d’ús públicArticle 10. Obligacions dels particulars i accions no permeses en els espais d’ús públicArticle 10. Obligacions dels particulars i accions no permeses en els espais d’ús públic    
    
10.1 Obligacions dels particulars10.1 Obligacions dels particulars10.1 Obligacions dels particulars10.1 Obligacions dels particulars    
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1. Són de caràcter privat, i per tant de responsabilitat particular la seva neteja i conservació les zones 
urbanitzades privades, passatges, patis interiors, solars i terrenys de titularitat privada o d’altres 
Administracions o Entitats Públiques, galeries comercials, zones verdes privades i similars, sigui quin sigui el 
seu títol dominical o de possessió, o el règim de propietat o possessió amb què s’ostentin. 
2. És responsabilitat dels particulars la neteja dels terrenys que tot i sent de propietat municipal, restin 
subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu per particulars o d’altres Administracions Públiques o 
Entitats Públiques o privades, prèvies les oportunes llicències i concessions. 
3. És obligació dels seus propietaris o propietàries, posseïdors o posseïdores i usuaris o usuàries, la neteja 
dels terrenys i béns indicats en els paràgrafs anteriors, havent de quedar garantida en tot moment la seva 
seguretat, salubritat i ornat públic i en  concordança amb la normativa específica sobre prevenció 
d’incendis forestals, en especial allò que disposa la llei 5/2003 de 22 d’abril i del Decret 123/2005 de 14 de 
juny de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. 
4. Els titulars d’establiments de venda de productes amb embolcall alimentari i quioscs o anàlegs, de 
consum o ús immediat o també els establiments de begudes, gelats, caramels i derivats, encara que 
disposin d’autoritzacions temporals, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc 
visible a la sortida dels seus locals o instal·lacions . Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de 
terrasses a la via pública, tindran l’obligació de mantenir net i, per tant d’escombrar i fregar, si cal, el tram 
de la via pública que correspongui, tantes vegades com es precisi. 
5. Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega directament 
relacionades amb la seva activitat, estan obligats a realitzar,tantes vegades com clagui, la neteja 
complementària de la via pública (escombrada) i també a l’aplicació de detergents, d’acord amb l’activitat 
desenvolupada, a fi de mantenir la via pública en perfectes condicions. La neteja mitjançant detergents no 
haurà de causar perjudici a arbres i jardins públics. 
6. En cas d’incompliment de les obligacions esmentades, l'Ajuntament podrà procedir a l’execució 
subsidiària en els termes previstos a l’article 98 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o norma que la substitueixi, sense 
perjudici d’exercir la potestat sancionadora que li reconeix aquesta Ordenança. 
Tanmateix, l’Ajuntament també podrà imposar les ordres individuals de manament, d’acord amb el 
disposat a l’article 4.4 de la present ordenança, per obligar als ciutadans al compliment d’aquestes 
obligacions. En aquests casos, l’ordre serà formalitzada per escrit i ha de ser motivada. El compliment de les 
ordres individuals de l’execució no pot condicionar-se a l’obtenció de la llicència prèvia, respecte de les 
obres o activitats que constitueixen el seu objecte, llevat que aquestes requereixin un projecte tècnic; en 
aquest cas s’ha de presentar per ser tramitat de forma reglamentària. No obstant això, aquelles actuacions 
per que per raons d’urgència o necessitat no admetin demora, s’hauran d’executar de manera immediata i 
sota la corresponent direcció tècnica, segons ho demani la mateixa ordre. 
L’ordre haurà de concedir al destinatari un termini suficient per al seu compliment, amb l’advertència que 
si no l’acompleix es procedirà a l’execució subsidiària, segons el que disposa la normativa de procediment 
administratiu. 
Per al compliment de l’ordre, l’administració podrà imposar multes coercitives, segons el que determini la 
normativa vigent i la present ordenança. 
Article 10.2.Article 10.2.Article 10.2.Article 10.2.---- Accions no permeses en els espais d’ús públic Accions no permeses en els espais d’ús públic Accions no permeses en els espais d’ús públic Accions no permeses en els espais d’ús públic    
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1.- Es prohibeix llençar i/o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. 
Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls i similars han d’ésser dipositats a les papereres 
instal·lades a aquest efecte. 
2.- Els materials residuals voluminosos o els de petit format però en gran quantitat han d’ésser lliurats 
ordenadament al servei de recollida de residus municipal. Si, per la quantitat, el format o la naturalesa és 
impossible prestar aquest servei, han d’ésser evacuats d’acord les indicacions de l’Ajuntament. 
3.- Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o d’altres matèries enceses a les papereres o 
contenidors. Si de cas, es poden dipositar a les papereres un cop apagades o bé en els cendrers que 
s’instal·lin a aquest efecte. 
4.- Es prohibeix igualment llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, tant si estan aturats 
o en marxa. 
5.- Es prohibeix escopir al carrer i satisfer les necessitats d’orinar i defecar a la via pública. 
6.- Es prohibeix netejar qualsevol objecte en els espais d’ús públic  
7.- No és permès rentar vehicles i maquinària a la via pública, així com canviar olis i altres líquids; igualment 
resta prohibida la seva reparació, salvat actuacions puntuals d’emergència. 
8.- No és permès disposar anuncis de qualsevol mena en paraments, mobiliari urbà i en els fanals, sense 
prèvia autorització municipal condicionada a la seva posterior retirada. 
9.- Queda absolutament prohibida la realització de pintades, grafits o altres expressions gràfiques 
efectuades amb pintures, esprais o qualsevol altre producte, sobre les façanes, parets, monuments, 
mobiliari urbà o qualsevol altra superfície que deteriori l’estat de netedat i estètica de la imatge del 
municipi. 
10.- S’estableix que el rec i manteniment de les plantes així com d’aparells d’aire condicionat que puguin 
tenir els particulars i que donin a la via pública no haurà de produir cap tipus d’afectació en aquesta. 
11.- Es prohibeix abocar o vessar aigües residuals, aigües procedents del buidat o neteja de les piscines o 
qualsevol d’altres a la via pública o a les parcel·les veïnes, així com les procedents de la neteja interior 
d’edificis i habitatges, les quals s’hauran de llençar directament a través dels serveis propis de cada 
habitatge o local. Les aigües resultants de la depuració en sistemes particulars hauran d’infiltrar-se en el 
propi terreny 
12.- No és permès netejar i espolsar catifes, estores i robes en general des dels balcons, finestres, terrats i 
portes entre les 9 h. del matí i les 10 h. de la nit.  
13.- No és permès trepitjar i trencar parterres i plantacions així com tocar les plantes i flors dels espais 
públics, pujar als arbres i tallar les seves branques. 
Article 11.Article 11.Article 11.Article 11.---- Neteja i manteniment dels elements exteriors dels immobles Neteja i manteniment dels elements exteriors dels immobles Neteja i manteniment dels elements exteriors dels immobles Neteja i manteniment dels elements exteriors dels immobles    
1.- Els propietaris o propietàries d’immobles o, subsidiàriament, els usuaris o usuàries tenen l’obligació de 
mantenir-los en les condicions adequades de seguretat, neteja i d’ornament públic. 
2.- Els propietaris o propietàries d’edificis, de finques, d’habitatges i d’establiments tenen l’obligació de 
mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels immobles, les mitgeres descobertes, les entrades, 
les escales d’accés i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública, 
incloses les bardisses que envaeixin aquesta. 
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3.- La neteja d’aparadors i elements exteriors d’establiments comercials i edificis efectuada per particulars 
es farà sempre tenint cura de no embrutar la via pública. De l’incompliment d’aquest article serà 
responsable el titular de l’activitat. 
Article 12. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats i accions a Article 12. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats i accions a Article 12. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats i accions a Article 12. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats i accions a emprendre per part dels titulars emprendre per part dels titulars emprendre per part dels titulars emprendre per part dels titulars 
responsablesresponsablesresponsablesresponsables    
Article 12.1. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitatsArticle 12.1. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitatsArticle 12.1. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitatsArticle 12.1. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats    
Els titulars de les activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, sigui quin sigui el lloc en què es 
realitzin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, procediran 
amb la cura suficient i mitjans necessaris per tal d'evitar el deteriorament de la via pública, i quedaran 
obligats a la seva restitució i a la retirada de materials residuals. 
AAAArticle 12.2. Accions a emprendre per part dels titulars responsablesrticle 12.2. Accions a emprendre per part dels titulars responsablesrticle 12.2. Accions a emprendre per part dels titulars responsablesrticle 12.2. Accions a emprendre per part dels titulars responsables    
Els promotors d’obres de nova planta, d’enderroc i de moviments de terres amb la finalitat de minvar i/o 
evitar la seva incidència sobre la via pública tindran en compte les següents prescripcions: 
a) Protegir l'obra mitjançant la col·locació d'elements adequats al seu voltant, de manera que s’impedeixi la 
disseminació de deixalles i materials fora de l’estrica zona afectada pels esmentats treballs. 
b) Quan es tracti d’obres que es desenvolupin a la via pública s’hauran d’instal·lar barreres i elements de 
protecció, així com tubs per a la càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocaments, que 
hauran de tenir les condicions necessàries per impedir que s’embruti la via pública i que es causin danys a 
les persones o coses. 
c) Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, canalitzacions i connexions realitzades a la 
via pública hauran de mantenir-se sempre netes. 
d) Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l'interior de l’obra. Si calgués 
dipositar-los a la via pública, s'exigirà autorització municipal i es farà en un recipient adequat, però mai en 
contacte directe amb el terra. 
e) Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle 
susceptible d'embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions i, subsidiàriament, els 
titulars dels establiments i les obres, procediran a la neteja de la via pública i dels elements d'aquesta que 
haguessin embrutat, així com a la retirada dels materials caiguts o dipositats. 
f) Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres com pastar, xerracar, etc., s'efectuaran a 
l'interior de l'obra o a l'interior de la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. Queda 
totalment prohibida la utilització de la resta d'espais públics per portar a terme aquests treballs. 
g) És d'obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada per la 
construcció d'edificis o realització d'obres.  
h) No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària a la via pública. 
Article 13.Article 13.Article 13.Article 13.---- Neteja i manteniment dels solars Neteja i manteniment dels solars Neteja i manteniment dels solars Neteja i manteniment dels solars    
1.- Els propietaris o propietàries dels solars i dels terrenys han de mantenir-los lliures de deixalles, de 
residus, de matolls, de vegetació descuidada i en les condicions adequades d'higiene, de salubritat, 
d'ornament públic i de seguretat. En aquest sentit, s’haurà de donar compliment a la normativa de 
prevenció d’incendis que sigui vigent en cada moment, com és el cas actual de l’article 7 del Decret 
123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la tram urbana, el qual estableix que  <<el terrenys de les parcel·les interiors de 
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les urbanitzacions s’ha de mantenir lliure de vegetació seca i ha de ser objecte dels treballs d’aclarida que 
s’estableixen en l’annex 2 d’aquest decret>>. 
2.- La prescripció anterior inclou l'exigència de desratitzar, desinsectar i desinfectar els solars, immobles o 
terrenys. 
3.- És potestat de l'Ajuntament inspeccionar i dur a terme els treballs subsidiaris de neteja dels solars de 
propietat privada en cas de negligència per part del propietari i després de fer la tramitació prèvia de 
l'expedient corresponent. 
4.- L’alcalde/essa de la Corporació, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, podrà  ordenar l’execució 
del tancat d’un solar, i indicarà en la resolució els requisits i el termini d’execució, previ informe dels serveis 
tècnics i prèvia audiència del propietari. 
Aquesta ordre s’executarà d’acord amb el que disposarà l’Ordenança Fiscal reguladora del tancament i 
neteja de solars 
    
Article 14. Responsabilitat per l'ús comú especial o privatArticle 14. Responsabilitat per l'ús comú especial o privatArticle 14. Responsabilitat per l'ús comú especial o privatArticle 14. Responsabilitat per l'ús comú especial o privat    
La brutícia produïda a la via pública com a conseqüència de l'ús comú especial o privat, serà responsabilitat 
dels titulars d'aquest ús; els organitzadors d'actes públics al carrer seran responsables de la brutícia 
derivada de la celebració d'aquest acte a la via pública. 
A l'efecte de la neteja de la ciutat, els organitzadors estan obligats a informar a l'Ajuntament del lloc, el 
recorregut i l'horari de l'acte públic a celebrar. L’Ajuntament podrà exigir-los una fiança per garantir el 
compliment d’aquestes obligacions, l’import de la qual serà proporcional al cost del treballs de neteja i 
manteniment que s’hagin d’efectuar. Aquesta fiança serà independent del cobrament de la taxa 
corresponent per ús de domini públic i de les aportacions econòmiques que se’n puguin derivar de la 
mateixa. 
Article 15.Article 15.Article 15.Article 15.---- Col·locació de cartells i pancartes en la via pública Col·locació de cartells i pancartes en la via pública Col·locació de cartells i pancartes en la via pública Col·locació de cartells i pancartes en la via pública    
1-Queda prohibida la col·locació o enganxada de cartells, adhesius, i qualsevol activitat publicitària en els 
llocs no autoritzats expressament per l'Ajuntament, i de forma especial en aquells edificis qualificats 
d'històrics o artístics, en els edificis públics, en el mobiliari urbà i fanals. 
2-. El fet d’efectuar qualsevol tipus de publicitat porta implícita l’obligació de netejar els espais o 
instal·lacions de la via pública o altres béns que haguessin de ser utilitzats com a suport, i de retirar, 
finalitzat el termini fixat a l'autorització, els elements publicitaris i els seus corresponents accessoris. 
3-. Queda prohibit arrencar i llençar a la via pública cartells, anuncis i pancartes. La seva retirada 
l'efectuaran les empreses o particulars anunciants, sense que en cap cas puguin restar abandonats a la via 
pública. 
4.- Cas que es faci el requeriment de la retirada del cartell i que, dins del termini atorgat en aquest sentit, 
aquest requeriment no sigui atès, l’Ajuntament podrà retirar pels seus mitjans el cartell o la pancarta de la 
via pública, sens perjudici de la possible imposició de multa coercitiva per l’incompliment de l’ordre 
individual de manament efectuada. 
ArtArtArtArticle 16.icle 16.icle 16.icle 16.---- Repercussió de la tinença d’animals en la neteja de la via pública. Repercussió de la tinença d’animals en la neteja de la via pública. Repercussió de la tinença d’animals en la neteja de la via pública. Repercussió de la tinença d’animals en la neteja de la via pública.    
En matèria d’animals de companyia s’haurà de complir amb caràcter general el que disposi la corresponent 
Ordenança municipal sobre tinença d’animals. Serà d’aplicació l’establert en aquest ordenança, pel que fa 



 26

als animals de companyia, que, sense contradir l’ordenança municipal sobre tinença d’animals, especifiqui 
les seves determinacions. 
El/La conductor/a de l’animal podrà dipositar els excrements dintre de bosses impermeables perfectament 
tancades, a les papereres o d’altres elements de contenció que l’Ajuntament pugui disposar. 
En tots els casos els/les conductors/es dels animals restaran obligats a retirar i recollir els excrements, fins i 
tot havent de netejar la part de l’àmbit públic que hagi estat afectat. 
Per motius sanitaris, queda prohibit l’accés de tot tipus d’animals a les zones de jocs infantils. 
En el cas d'infringir aquestes normes, els funcionaris municipals podran requerir a la persona que condueixi 
l’animal perquè retiri les deposicions d’aquest i en el cas de la zona de jocs infantils també la part de terra o 
sorra afectats tant si és per defecacions sòlides com líquides. En el supòsit que no atengui aquest 
requeriment, faran la denúncia corresponent. En cas de reiteració s’estarà al que disposi la part 
sancionadora d’aquesta Ordenança. 
En absència del propietari/a o responsable de l’animal, l’Ajuntament podrà capturar i posar l’animal a 
disposició de les institucions corresponents. 
TÍTOL III.TÍTOL III.TÍTOL III.TÍTOL III.---- LA GESTIÓ DELS RE LA GESTIÓ DELS RE LA GESTIÓ DELS RE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALSSIDUS MUNICIPALSSIDUS MUNICIPALSSIDUS MUNICIPALS    
CAPÍTOL I.CAPÍTOL I.CAPÍTOL I.CAPÍTOL I.----El servei municipal de gestió dels residusEl servei municipal de gestió dels residusEl servei municipal de gestió dels residusEl servei municipal de gestió dels residus    
Article 17. Els residus municipalsArticle 17. Els residus municipalsArticle 17. Els residus municipalsArticle 17. Els residus municipals    
Els residus municipals són els residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com 
tots aquells que no tinguin la consideració de residus especials i que per la seva naturalesa o composició 
puguin assimilar-se als que es produeixen en els esmentats llocs o activitats. Tenen també la consideració 
de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees 
recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i les 
runes procedents de petites obres de reparació domiciliària. 
Article 18.Article 18.Article 18.Article 18.---- El servei municipal de gestió dels residus municipal El servei municipal de gestió dels residus municipal El servei municipal de gestió dels residus municipal El servei municipal de gestió dels residus municipalssss    
El servei de gestió dels residus municipals és prestat per l’Ajuntament de manera indirecta a través del 
Consorci de Residus del Baix Ebre,  amb caràcter general i obligatori en tot el territori municipal i en la 
forma de gestió que determini el municipi, d’acord amb els pactes establerts en el seu dia amb el REBE. 
La recollida de residus municipals inclou: 
a) La recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals que l'Ajuntament determini. Per 
acord municipal, es podrà ampliar o disminuir la recollida selectiva actualment existent, sempre d’acord 
amb la normativa vigent. 
b) La recollida indiferenciada de la resta de fraccions de residus de les quals no es faci recollida selectiva, 
anomenada resta.  
c) Els serveis específics de recollida de residus municipals que determini l'Ajuntament. 
d) Si l'element de dipòsit és un contenidor, el retorn dels contenidors, una vegada buidats, als punts 
originals de dipòsit. També inclou la neteja dels contenidors i del seu entorn, tret dels casos en que els 
contenidors siguin d'ús exclusiu d'un establiment específic. 
e) La recollida de residus amb característiques especials, a l’abocador corresponent i si és el cas a la 
Deixalleria mòbil que s’instal.la periòdicament al municipi 
Article 19.Article 19.Article 19.Article 19.---- Residus exc Residus exc Residus exc Residus exclosos del servei de gestió de residus municipalslosos del servei de gestió de residus municipalslosos del servei de gestió de residus municipalslosos del servei de gestió de residus municipals    
1.- Resten exclosos del servei de gestió de residus municipals tots aquells que no tinguin la consideració de 
residus municipals assimilables a domèstics. De forma específica resten exclosos els residus industrials, i els 
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residus especials del sector terciari que per les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin d’un 
tractament específic. 
2.- Tenen la condició de residus especials els residus qualificats com a perillosos per la normativa bàsica de 
l'Estat i la normativa comunitària, d'acord amb el Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, 
aprovat pel el Decret Legislatiu, 1/2009, de 21 de juliol. 
3.3.3.3.---- L'Ajuntament no es farà càrrec en cap cas dels residus originats a la indústri L'Ajuntament no es farà càrrec en cap cas dels residus originats a la indústri L'Ajuntament no es farà càrrec en cap cas dels residus originats a la indústri L'Ajuntament no es farà càrrec en cap cas dels residus originats a la indústria i en el comerç assimilables a i en el comerç assimilables a i en el comerç assimilables a i en el comerç assimilables 
als residus municipals domèstics quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de als residus municipals domèstics quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de als residus municipals domèstics quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de als residus municipals domèstics quan per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de 
lliurament diari, contingut d'humitat, garanties de fraccionament i d'altres dificultin o comprometin el servei lliurament diari, contingut d'humitat, garanties de fraccionament i d'altres dificultin o comprometin el servei lliurament diari, contingut d'humitat, garanties de fraccionament i d'altres dificultin o comprometin el servei lliurament diari, contingut d'humitat, garanties de fraccionament i d'altres dificultin o comprometin el servei 
municipal.municipal.municipal.municipal.    
    
Article 20.Article 20.Article 20.Article 20.---- Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus municipals. Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus municipals. Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus municipals. Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus municipals.    
 
Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i dipositar-les en els punts de 
recollida específics que a tal efecte estan instal·lats a la via pública, i complint les següents obligacions: 
a) Dipositar els residus en l’horari que determini l’Ajuntament; a partir de les vuit del vespre del dia 
anterior als de recollida. Queda terminalment prohibit depositar-les una vegada efectuada la recollida per 
tal de prevenir males olors i per salubritat pública, en especial durant els mesos d’estiu. 
b) Dipositar els residus en bosses separades, quan sigui, pertinent i aquestes dins els punts de recollida 
respectius, per evitar vessaments i olors.  
c) Aprofitar la capacitat dels contenidors, especialment en la recollida selectiva de cartrons i en la recollida 
d’envasos lleugers, i a tancar la tapa, en cas que el model en disposi, un cop utilitzat el contenidor. 
d) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència, no dipositar d'altres 
residus que no siguin els que corresponguin.  
e) No utilitzar els contenidors del servei municipal quan es presti un servei específic de recollida de residus. 
f) Els productes d’escombrar i netejar la via pública, quan aquesta tasca l’efectuïn els particulars, en cap cas 
poden ser abandonats al carrer, sinó que han de recollir-se en bosses, que s’han de lliurar al servei de 
recollida de residus en la forma i condicions establertes a la present ordenança. 
g) Es prohibeix deixar abandonats els residus voluminosos (electrodomèstics, vehicles fora d’ús o mobles 
vells) en carrers, solars, espais lliures o boscos, ja siguin de propietat privada o pública, llevat dels casos de 
recollida concertada amb el servei municipal. 
h) En cap cas es pot abocar esporga, gespa o altres restes vegetals a la via pública, en solars, parcel·les 
lliures, lleres dels rius, boscos o d’alguna altra manera no prevista en aquesta ordenança. 
i) Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material residual dipositat a la via pública o en 
contenidors, en espera d’ésser recollit pels serveis de recollida, excepte que es disposi de llicència expressa 
atorgada per l’Ajuntament.  
Es prohibeix dipositar residus en estat líquid o pastós a l’interior dels contenidors. 
Es prohibeix dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors. 
Es prohibeix la incineració de qualsevol tipus de residus, llevat que existeixi autorització expressa per part 
de l’òrgan competent, com succeeix en l’època de cremades.com succeeix en l’època de cremades.com succeeix en l’època de cremades.com succeeix en l’època de cremades.    
Es prohibeix llençar materials encesos o amb una temperatura per sobre dels 50º C als contenidors de 
recollida de residus. 
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Es prohibeix dipositar objectes punxants, amb claus, amb arestes tallants, o tots aquells que puguin 
representar un risc per als vianants fora dels contenidors o de manera que puguin lesionar les persones que 
facin un ús correcte dels contenidors. 
Aquests objectes hauran de ser portats a la deixalleria.  
Article 21. Normes relatives als contenidoArticle 21. Normes relatives als contenidoArticle 21. Normes relatives als contenidoArticle 21. Normes relatives als contenidors de recollida de residus municipalsrs de recollida de residus municipalsrs de recollida de residus municipalsrs de recollida de residus municipals    
1. Els contenidors de residus podran ésser manipulats únicament pel personal del servei de recollida del 
REBÉ, excepte aquells contenidors d'ús exclusiu d'un establiment específic. 
El personal del servei realitzarà aquestes operacions amb la cura de no fer-los malbé. 
2. Queda prohibit el triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors. 
3. Cal respectar l'espai reservat als contenidors i no és permès moure'ls de l'emplaçament que tinguin 
reservat. 
4. L'Ajuntament podrà establir guals i reserves d'espai en voreres i indrets adients de la via pública per a 
l'emplaçament dels contenidors. 
5. Els vehicles no podran interferir en les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors. En aquest 
sentit s’estableix la prohibició d’estacionar vehicles que dificultin la maniobra de recollida de contenidors o 
al damunt de les marques viàries indicadores de la seva ubicació. La infracció d’aquest prohibició 
s’entendrà que dificulta el trànsit, essent una infracció greu. 
6. L’Ajuntament ha de procedir a la renovació dels contenidors quan hagin quedat inutilitzats pel servei o 
els seus desperfectes tinguin un fort impacte visual o dificultin de manera substancial el seu ús. 
7. Els serveis tècnics de l'Ajuntament decidiran el nombre i els punts de col—locació dels contenidors, amb 
el suport logístic dels tècnics del REBÉ. 
Article 22. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estrisArticle 22. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estrisArticle 22. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estrisArticle 22. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris    
1. Els residus voluminosos no es podran dipositar a l’interior dels contenidors de residus municipals, sinó 
que seran objecte d'una recollida específica a la via pública o bé traslladats directament pels seus 
posseïdors a les deixalleries municipals.  
2. En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es farà càrrec del cost 
de la retirada dels mobles i estris abandonats, sense perjudici de les sancions administratives que 
corresponguin. 
Article 23. Normes relatives als residus procedents d’obres menors i reparació domiciliàriaArticle 23. Normes relatives als residus procedents d’obres menors i reparació domiciliàriaArticle 23. Normes relatives als residus procedents d’obres menors i reparació domiciliàriaArticle 23. Normes relatives als residus procedents d’obres menors i reparació domiciliària    
1. Els residus procedents d’obres menors i reparació domiciliària no es podran dipositar a l’interior dels 
contenidors de residus municipals ni ser dipositats a la via pública, sinó que hauran de ser traslladats pels 
seus posseïdors a la deixalleria municipal o seran retirats per les empreses autoritzades contractades, que 
els dipositaran a la deixalleria, a l’abocador o a la planta de tractament corresponent. 
2. En cas d’abandonament d’aquest tipus de residus a la via pública, el titular de la llicència o el 
responsable, cas que es pugui demostrar que aquest és diferent al titular de la llicència, es farà càrrec del 
cost de la retirada, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin 
Article 24. La recollida selectiva d’esporgaArticle 24. La recollida selectiva d’esporgaArticle 24. La recollida selectiva d’esporgaArticle 24. La recollida selectiva d’esporga    
1.- La fracció d’esporga comprèn restes de jardí com la brossa esporgada d’arbres, manteniment de 
plantes, sega de gespa, tant si prové d’espais públics com privats. 
2.- La finalitat de la recollida de l’esporga és recuperar i reciclar al màxim de restes vegetals compostables. 
3.- L’Ajuntament estableix el servei de recollida selectiva porta a porta d’esporga. Per tal de concertar el 
servei cal trucar prèviament a l’Ajuntament, qui informarà del procediment a seguir. En tot cas, hom pot 



           AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT                                            DEDEDEDE                      XERTA  XERTA  XERTA  XERTA           (Tarragona) 

29  

procedir a dur les restes d’esporga a la deixalleria municipal. L’Ajuntament podrà modificar aquest règim 
del servei de recollida amb l’adopció dels acords corresponents. 
4.- Les activitats econòmiques no poden utilitzar el servei municipal de recollida d’esporga. 
5.- En cap cas es pot abocar esporga, gespa o altres restes vegetals a la via pública, en solars, parcel·les 
lliures o d’una manera no prevista en aquesta ordenança. 
6.- Resta prohibit utilitzar recipients o altres tipus de dipòsits no facilitats per l’Ajuntament per a la recollida 
selectiva d’esporga. Així mateix, és totalment prohibit barrejar qualsevol material no descrit en aquest punt 
com a fracció d’esporga. En aquests casos, l’Ajuntament pot decidir no efectuar la recollida porta a porta 
d’esporga sense perjudici de les sancions que se’n puguin derivar. 
7.- El servei de recollida porta a porta de restes vegetals es limitat a dos sacs de ràfia de 1m3 cadascun. Les 
quantitats que excedeixin aquest volum hauran de ser gestionades pel productor, que podrà optar per 
diferents mètodes, com ara triturat in situ o dur-les a la planta de compostatge. Per acord municipal es 
poden modificar aquestes característiques del servei. 
8- Resta prohibit efectuar la crema de la resta d’esporga entre el 15 de març i el 15 d’octubre exceptuant 
els casos que hi hagi permís exprés per fer-ho. La resta de l’any es poden efectuar cremes controlades, sota 
autorització municipal i amb unes condicions determinades de seguretat a establir amb l’Ajuntament i 
sempre i quan no s’hagin activat els nivells I, II o III del Pla ALFA. 
9.- En tot cas, s’ha de garantir allò que disposa ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es 
despleguen les mesures de prevenció d'incendis forestals, fent extensiva aquesta prohibició al fet de fer 
cremes d’altres tipus de material o al fet d’encendre foc per altres preceptes. 
10. Per fer publicitat de totes les qüestions referenciades en el present article, i per una millor informació 
per als ciutadans, de forma que s’aconsegueixi el recordatori a la població dels deures ciutadans que se’n 
derivin i s’aclareixin algunes qüestions concretes que se’n puguin suscitar, l’alcalde/essa de la Corporació 
podrà dictar els bans corresponents, en aplicació del disposat als articles 67-70 del Decret 179/95, de 13 de 
juny.  
Article 25.Article 25.Article 25.Article 25.---- Horaris i freqüències de  Horaris i freqüències de  Horaris i freqüències de  Horaris i freqüències de recollida dels residus municipalsrecollida dels residus municipalsrecollida dels residus municipalsrecollida dels residus municipals    
L' Ajuntament establirà pel servei de recollida de residus municipals, les freqüències i els horaris més 
adients per a la correcta gestió dels mateixos. En l’Annex 1 d’aquestes ordenances, que s’incorporarà a les 
mateixes un cop pactades amb el REBÉ i prèvia aprovació del mateix i de cadascuna de les modificacions 
que es faci en el funcionament del servei per part de l’alcalde/essa o òrgan en qui delegui, es detallaran les 
freqüències establertes per les diferents fraccions de recollida de residus municipals. L’alcalde/essa o òrgan 
municipal en qui delegui queda facultat/da per la present ordenança per modificar les freqüències de 
l’annex 1 quan per causes justificades, aquesta modificació sigui necessària per a l’eficàcia i l’eficiència del 
servei públic, i prèvia comunicació i acord amb el REBÉ. 
 
CAPÍTOL II.CAPÍTOL II.CAPÍTOL II.CAPÍTOL II.---- Prescripcions específiques del servei de gestió dels residus comercials. Prescripcions específiques del servei de gestió dels residus comercials. Prescripcions específiques del servei de gestió dels residus comercials. Prescripcions específiques del servei de gestió dels residus comercials.    
    
Article 26.Article 26.Article 26.Article 26.---- Els residus comercials Els residus comercials Els residus comercials Els residus comercials    
1.- Els residus comercials són aquells residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall, 
a l'engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables i assimilables a 
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aquesta categoria de residus, a efectes de gestió, els residus originats a la indústria que tenen la 
consideració d'assimilables a municipals d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus. 
 
2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els envasos i residus d’envasos 
comercials, la gestió dels quals no es realitzi a través d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn, o un 
sistema integrat de gestió, d’acord amb la legislació específica vigent. 
 
3.- S’habilita al ple de l’ajuntament per a  l’adopció de les mesures adients per fer complir el disposat en 
aquest capítol de cara a les situacions concretes que es puguin plantejar. 
    
Article 27.Article 27.Article 27.Article 27.---- Modalitats de gestió dels residus comercials Modalitats de gestió dels residus comercials Modalitats de gestió dels residus comercials Modalitats de gestió dels residus comercials    
 
L’article 54 del Text refós de la Llei de residus de Catalunya estableix que la persona titular d’una activitat 
que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies de les 
persones productores o posseïdores de residus. 
En el mateix sentit, la persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una 
persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició 
del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a 
aquest tipus de residus, incloent-hi, si és el cas, el servei de deixalleria.  
 
La present Ordenança estableix que la gestió dels residus comercials es podrà realitzar, segons els casos, 
seguint les següents modalitats en relació les que contempla l’article esmentat:  
 
1.- Prestació del servei per l’Ajuntament consistent en la recollida per mitjà de contenidors a les voreres, 
d’acord amb les normes generals fixades pel servei municipal de gestió de residus o altres que 
oportunament es puguin establir, amb la possibilitat  que siguin d’ús indistint amb la resta de residus 
sempre que pel seu volum siguin assimilables als mateixos,  no comprometin el servei. 
2.- Gestió dels residus per mitjà d’empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. 
3. En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus comercials ha de: 
a) Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi. 
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials. 
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera. 
d) Tenir a disposició de l’Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i 
els justificants dels lliuraments efectuats. 
e)  En qualsevol cas, el/la posseïdor/a final haurà de gestionar cada fracció d’acord amb la modalitat de 
recollida que s’estableixi, vetllant per tal que el lliurament d’aquests residus no representi, en cap cas, una 
molèstia per als veïns i usuaris/es de la via pública. 
    
Article 28.Article 28.Article 28.Article 28.---- Prohibicions Prohibicions Prohibicions Prohibicions    
1.- Queda prohibit lliurar al servei municipal els residus comercials en condicions diferents a les que 
s’estableix en aquesta Ordenança.  
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2.- En qualsevol cas, queda prohibit l’abandonament de residus comercials o de serveis a la via pública o 
fora dels contenidors, llevat de sistemes de recollida municipal porta a porta que es puguin establir. 
Article 29.Article 29.Article 29.Article 29.---- Gestió dels residus comercials per empresa autoritzada Gestió dels residus comercials per empresa autoritzada Gestió dels residus comercials per empresa autoritzada Gestió dels residus comercials per empresa autoritzada    
La gestió dels residus comercials per part d'una empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus 
de Catalunya, quan s’escaigui d’acord amb l’Ordenança, haurà de subjectar-se a les següents prescripcions: 
1.- El/la titular de l’activitat haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament el document que acrediti la correcta 
gestió dels residus, amb el detall de les fraccions objecte del contracte. 
2.- Haurà de tenir igualment a disposició de l’Administració els justificants dels lliuraments efectuats, amb 
indicació del pes de cada una de les fraccions lliurades. 
No es podran utilitzar els contenidors situats a les voreres per a les fraccions que siguin objecte del 
contracte privat de gestió. La recollida es realitzarà en l’horari que estableixi l’Ajuntament a tal efecte. 
Article 30.Article 30.Article 30.Article 30.---- Informació a l'Ajuntament Informació a l'Ajuntament Informació a l'Ajuntament Informació a l'Ajuntament    
En qualsevol de les modalitats de gestió dels residus comercials, el/la posseïdor/a final haurà de realitzar 
una declaració anual dels residus generats per a cada fracció, i la previsió de generació per a l'any següent, 
que presentarà durant el primer trimestre d'aquest. L'Ajuntament es reserva la potestat de revisar-la i 
introduir els canvis objectivament necessaris. Cas que no es presenti la declaració i sense perjudici de les 
sancions que puguin correspondre, l'Ajuntament realitzarà el càlcul corresponent. 
    
CAPÍTOL III .CAPÍTOL III .CAPÍTOL III .CAPÍTOL III .---- El servei municipal de deixalleria mòbil El servei municipal de deixalleria mòbil El servei municipal de deixalleria mòbil El servei municipal de deixalleria mòbil    
    
Article 31.- El servei municipal de deixalleria mobil 
1.- La deixalleria municipal és una instal·lació mòbil de servei públic que actua com a centre de recepció i 
selecció de residus municipals per a la seva valorització o disposició adequada a la normativa vigent. De 
forma preferent la deixalleria es dedica a aquells residus municipals dels quals no s’efectua la recollida 
selectiva a la via pública i a aquells que per ser o incorporar matèries o substàncies perilloses, s’han de 
gestionar de forma específica. 
Article 32.- Finalitats del servei municipal de deixalleria mobil 
1.- Oferir a la població un lloc on dipositar de manera selectiva els materials de difícil recollida domiciliària, 
com ara els catalogats d’especials i que formen part de la fracció inorgànica de les deixalles domèstiques, 
així com els voluminosos, la runa, o les restes d’esporga, tot en petites quantitats. 
2.- Permetre la recepció diferenciada dels diversos residus, en contenidors adients per a cada un d’ells, 
facilitant i complementant d’aquesta manera la seva recollida selectiva. 
3.- Orientar les fraccions seleccionades vers la revalorització sempre que sigui possible econòmicament i 
tècnicament. 
4.- En cas de no ser possible la revalorització dels materials, gestionar de manera correcta el rebuig que 
se’n derivi, ajudant a evitar la problemàtica dels abocaments incontrolats. 
Article 33.- Usuaris del servei municipal de deixalleria 
La deixalleria mòbil ofereix el seu servei per a la recepció de residus domèstics i comercials en petites 
quantitats que provinguin del terme municipal de Xerta. 
Article 34.- Obligacions dels usuaris i usuàries 
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1.- En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control a la recepció, i informar del 
material que es porta. 
2.- Els usuaris/es s’hauran d’identificar amb nom, cognoms, adreça, telèfon i procedència del residu 
(particular, comerç, etc.) 
3.- Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei. 
4.- En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de 
descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat. 
5.- Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors. 
6.- Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i 
dipositar al contenidor respectiu. 
7.- Qualsevol dubte es consultarà al personal de la deixalleria. 
8.- Els residus especials es lliuraran al personal de la deixalleria per tal que els dipositin al contenidor més 
adient. Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la composició i/o característiques del 
residu.  
9.- Queda prohibida la manipulació o retirada de residus de la deixalleria, llevat de que es disposi d’una 
autorització específica i per escrit de l’Ajuntament. 
Article 35.- Residus admissibles 
El servei de deixalleria  MOBIL comprèn la recepció i gestió de les següents fraccions: 
1.- Residus ordinaris (Paper i cartró, vidre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls, tèxtils) 
2.- Residus especials (Fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i 
vernissos, biocides i pesticides, piles, frigorífics i 
electrodomèstics amb CFC, olis minerals i vegetals usats procedents de particulars) 
3.- Residus voluminosos (Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses, mobles i altres) 
4.- Altres residus (fustes, residus verds i esporga, runes i restes de obres de reforma, 
tot en petites quantitats)  
Les quanties màximes admissibles per a cada material (si escau) seran acordades entre l’Ajuntament i 
l’empresa gestora del servei. Inicialment s’estableixen en el volum equivalent que es pot transportar en el 
maleter d’un vehicle turisme de classe mitjana, sense abatre els seients. 
Article 36.- Residus no admissibles 
En cap cas no s’acceptarà el lliurament a la deixalleria MOBIL dels materials que s’especifiquen 
a continuació: 
1.- Materials sense classificar. 
2.- Residus industrials i especials en grans quantitats. 
3.- Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies o 
veterinaris. 
4.- Restes de menjar. 
5.- Deixalles o femtes produïdes en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans o 
altres establiments similars, tant públics com privats. 
6.- Productes procedents de decomís. 
7.- Residus radioactius. 
8.- Residus generats per activitats mineres o extractives. 
9.- Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d’explotació.  
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Qualsevol altre material que, pel seu contingut o forma de presentació, pugui qualificar-se de perillós. 
Article 37.- Sobre el lliurament de residus 
1.- L’usuari/a dipositarà cada material en el seu contenidor, prèvia informació per part de l’encarregat de la 
deixalleria  MOBIL i mai no es dipositaran materials directament a terra. Per als residus especials, però, 
es requerirà la presència de l’encarregat de la 
deixalleria per manipular-los. 
2.- Pel que fa als residus municipals ordinaris, s’hauran de seguir les indicacions següents: 
a) Respecte del vidre: Les ampolles de vidre, tant de color com transparent, seran dipositades en el 
contenidor, de color verd. Les restes de vidre procedents de portes, finestres, etc., es dipositaran en el 
contenidor metàl·lic. 
b) Respecte dels envasos de plàstic i dels brics: L’usuari o usuària dipositarà tots els envasos de plàstics i els 
brics en el mateix contenidor, i serà el personal de la deixalleria qui, si s’escau, els seleccionarà, segons la 
seva tipologia. 
c) Respecte del paper-cartró: L'usuari o usuària dipositarà el paper cartró en el contenidor específic que 
s'estableixi a tal efecte. 
d) Respecte de les restes d’esporga domèstica: L’usuari o usuària les dipositarà en el contenidor específic 
que s’estableixi a tal efecte. 
3.- En relació als residus especials, el lliurament s’efectuarà d’acord amb la tipologia del residu i seguint les 
següents condicions: 
a) Fluorescents: S’haurà d’evitar que es trenquin al manipular-los i s’emmagatzemaran en una zona coberta 
per part del personal de la deixalleria. 
b) Pneumàtics: S’entén com a pneumàtic la coberta de cautxú. Si es presenta el material amb llanta 
metàl·lica, aquesta s’haurà de separar i dipositar en el contenidor adient per part de l’encarregat de la 
deixalleria. 
c) Bateries: S’emmagatzemaran de manera que no es vessin els líquids que contenen, en un lloc tancat, 
ventilat i estanc, per part de l’encarregat de la deixalleria. 
d) Residus especials en petites quantitats: Aquest concepte inclou pintures, dissolvents, vernissos, esprais, 
líquids de fotografia, productes de neteja, recipients que han contingut aquestes materials, etc. S’haurà 
d’informar l’usuari dels riscos i la prohibició de barrejar substàncies de característiques diferents. S’evitaran 
els vessaments d’aquests materials, sobretot en canviar-los de recipient. Sota els contenidors d’aquests 
materials es col·locaran cubetes de seguretat. 
e) Piles: Es garantirà el dipòsit separat de piles de botó de la resta de piles. 
f) Electrodomèstics amb CFC: S’evitarà el trencament del circuit de refrigeració en manipular-los, i 
s’emmagatzemaran sota cobert per part de l’encarregat de la deixalleria. 
g) Olis minerals i vegetals usats: S’informarà l’usuari/a del risc i la prohibició de barrejar aquests olis amb 
altres de característiques diferents. S’evitarà el vessament d’aquest material, sobretot en canviar-lo de 
contenidor. Sota els contenidors d’aquests materials es col—locaran cubetes de seguretat. 
3.- Respecte d’altres residus especials, s’haurà de complir les instruccions del reglament de gestió del servei 
de deixalleria. 
 
TÍTOL IV.TÍTOL IV.TÍTOL IV.TÍTOL IV.---- EL RÈGIM SANCIONADOR EL RÈGIM SANCIONADOR EL RÈGIM SANCIONADOR EL RÈGIM SANCIONADOR    



 34

CAPÍTOL I .CAPÍTOL I .CAPÍTOL I .CAPÍTOL I .---- Les infraccions i sancions Les infraccions i sancions Les infraccions i sancions Les infraccions i sancions    
Article 38.Article 38.Article 38.Article 38.---- Infraccions Infraccions Infraccions Infraccions    
L'incompliment dels preceptes continguts en aquesta Ordenança serà constitutiu d'infracció administrativa 
i podrà ser sancionat d'acord amb el procediment previst en el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol i els articles 139-141 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local.  
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. La tipificació d’aquestes infraccions es realitza 
sense perjudici del que es pugui disposar en d’altra normativa que sigui aplicable, com l’esmentat Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 
Article 39.Article 39.Article 39.Article 39.---- Infraccions molt greus Infraccions molt greus Infraccions molt greus Infraccions molt greus    
Tindran la consideració d'infraccions molt greus les següents: 
1.- L'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residu urbà domèstic, 
comercial o industrial. 
2.- Dipositar en els contenidors del servei municipal residus que no tinguin la catalogació de residu urbà 
assimilable a domèstic.  
3.- Dipositar en els contenidors de rebuig i selectiva del servei municipal, restes no admeses susceptibles 
d’afectar a la maquinària de recollida.  
4.- La gestió de residus urbans mancant de les autoritzacions legalment establertes. 
5.- L’abandonament de residus industrials i/o especials a la via pública o en els contenidors del servei 
municipal. 
6.- No facilitar als Serveis Municipals informació sobre l'origen, quantitat i/o característiques dels residus 
que puguin ocasionar problemes en la seva gestió, així com proporcionar dades falses o impedir i 
obstaculitzar la labor inspectora municipal. 
7.- Reincidència en infraccions greus. S’entendrà com a reincidència la comissió d’altres infraccions greus 
de la mateixa naturalesa en un termini d’un any quan així s’hagi declarat per resolució ferma. 
8.- Efectuar cremes de restes vegetals o de qualsevol altre tipus quan estigui explícitament prohibit per 
causes meteorològiques, fet que comportaria l’activació del Pla Alfa nivell II o III o que per les seves 
característiques pròpies esdevinguin un risc d’incendi forestal. 
9.- Efectuar cremes de qualsevol tipus de residu sense permís exprés per fer-ho, quan per les seves 
característiques o volum pugui produir problemes de salut i/o greus molèsties als conciutadans i/o 
representar una greu alteració del medi ambient.  
10.- Abocar aigües residuals o provinents d’equips particulars de depuració a la via pública, parcel·les 
privades... quan aquests puguin constituir un perill per la salubritat pública. 
11.- Desatendre les obligacions dels particulars en matèria de neteja de solars i zones verdes privades quan 
impliqui problemes de salubritat, seguretat o perill d’incendi forestal. 
Article 40.Article 40.Article 40.Article 40.---- Infraccions greus Infraccions greus Infraccions greus Infraccions greus    
1.- No gestionar els residus comercials, d'acord amb el que estableix la present ordenança municipal. 
2.- L'omissió del l’obligació d'informar sobre els actes a celebrar a la via pública que puguin incidir en la 
seva neteja. 
3.- Dipositar els residus voluminosos en els contenidors o bé, dipositar els residus voluminosos a la via 
pública sense concertar prèviament la seva recollida.  
4.- L’abandonament de residus comercials a la via pública o fora dels contenidors corresponents. 
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5.- L'omissió de facilitar la informació anual dels residus comercials generats i de la previsió per l'any 
següent en els casos que correspongui. 
6.- L'incompliment dels preceptes assenyalats per als residus comercials quan es tracti de residus 
industrials equiparables. 
7.- L'omissió de l'obligació de netejar un espai afectat pel dipòsit de residus industrials. 
8.- L'incompliment per part dels/les titulars d'obres i activitats a la via pública de les obligacions previstes a 
l’Article 12. 
9.- No lliurar, per part del/la posseïdor/a, els residus comercials en condicions per fer el reciclatge, 
separació i valorització adients. 
10.- No eliminar pels propietaris o responsables d'àrees enjardinades les restes d’esporga de jardineria, 
mitjançant medis propis, contenidors o sacs fins la deixalleria, pel servei de recollida porta a porta 
municipal o la planta de compostatge. 
11.- Efectuar cremes de restes vegetals o de qualsevol altre tipus en condicions negligents, com ara un 
excés de volum, no tenir control sobre la crema, no apagar-la abans d’abandonar el lloc de la crema, no fer 
cas de les condicions pactades amb l’Ajuntament o desobeir a l’autoritat sobre l’ordre d’apagar-la en cas 
que ho creguin pertinent quan això impliqui un risc d’incendi forestal sempre que això no impliqui una falta 
molt greu. 
12.- Abocar aigües residuals o de qualsevol altre tipus a la via pública o a parcel·les veïnes. 
13.- L’estacionament de vehicles que dificultin la maniobra de recollida de contenidors o al damunt de les 
marques viàries indicadores de la seva ubicació. 
14.- Reincidència en infraccions lleus. S’entendrà com a reincidència la comissió d’altres infraccions lleus de 
la mateixa naturalesa en un termini d’un any quan així s’hagi declarat per resolució ferma. 
Article 41.Article 41.Article 41.Article 41.---- Infraccions lleus Infraccions lleus Infraccions lleus Infraccions lleus    
1.- La realització d’accions no permeses o autoritzades en els espais d'ús públic de les que se’n puguin 
derivar problemes de neteja o residus. 
2.- L'abandonament dels residus municipals fora dels contenidors. 
3.- No separar les diferents fraccions o no dipositar-les en els elements de contenció específics. 
4.- La no utilització correcta dels contenidors de recollida selectiva. 
5.- L'incompliment per part dels particulars de les obligacions de manteniment i neteja dels espais privats o 
públics subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu. 
6.- No aprofitar racionalment la capacitat dels contenidors. 
7.- Manipular els contenidors i/o els materials allà dipositats. 
8.- No respectar l'espai destinat als contenidors. 
9.- No disposar dels documents acreditatius de la correcta gestió dels residus comercials. 
10.- No donar compliment a les instruccions del personal del servei de deixalleria municipal. 
11.- No dipositar els residus d'acord amb qualsevol de les condicions relatives al lliurament de residus 
assenyalades en aquesta Ordenança pel servei de deixalleria municipal. 
12.- Efectuar la càrrega i descàrrega de residus industrials fora de l'establiment. 
13.- L’abandonament de residus especials dels domicilis a la via pública o en els contenidors del servei 
municipal. 
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14.- No cobrir en els vehicles de transport la càrrega amb tendals, xarxes o similars, de cara a evitar el 
vessament o dispersió de materials o restes d'obra. 
15.- Rentar vehicles i maquinària en la via pública, o canviar-los olis i altres líquids, així com reparar-los, 
excepte actuacions puntuals d'emergència. 
16.- La col·locació de cartells i adhesius en els llocs no autoritzats expressament per a tal fi. 
17.- No procedir el propietari d’un animal domèstic, o subsidiàriament la persona que ho dugui, a la neteja 
de la zona de la via pública que embruti. 
18.- Modificar la ubicació dels contenidors sense autorització municipal. 
19.- Obstaculitzar amb qualsevol tipus de mitjans els guals o reserves d'espais establerts per a la col·locació 
dels contenidors. 
20.- Manipular o retirar residus de la deixalleria municipal sense autorització expressa per escrit de 
l’Ajuntament. 
21.- Efectuar cremes de restes vegetals o de qualsevol altre tipus sense autorització municipal. 
Article 42.Article 42.Article 42.Article 42.---- Sancions Sancions Sancions Sancions    
Les sancions que corresponen per la comissió d’infraccions al règim d’aquesta ordenança, d’acord amb el 
que fixa la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, són, amb un mínim de 120 € i un màxim de 
6.000 €, les següents: 
a) Infraccions lleus de 120 a 750 € 
b) Infraccions greus de 751 a 1500 € 
c) Infraccions molt greus de 1501 a 3.000 € 
Article 43.Article 43.Article 43.Article 43.---- Persones responsables Persones responsables Persones responsables Persones responsables    
1.- Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells qui han participat en la 
comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques. 
2.- Si el productor/a o el posseïdor/a de residus els lliura a tercers que no tenen l’autorització necessària o 
els lliura incomplint les condicions establertes per aquesta Ordenança, ha de respondre solidàriament amb 
ells dels perjudicis que es produeixin per causa dels residus i de les sancions que escaigui d’imposar d’acord 
amb el que estableix aquesta Ordenança. 
Article 44.Article 44.Article 44.Article 44.---- Procediment sancionador Procediment sancionador Procediment sancionador Procediment sancionador    
El procediment sancionador és el que s'estableix al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, amb les peculiaritats del 
procediment establert al Decret Legislatiu 1/2009, 21 de juliol, les quals seran d’aplicació preferent. 
Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les 
que s'estableixen a la legislació sobre residus de Catalunya. 
Article 45.Article 45.Article 45.Article 45.---- Criteris de gradació de les sancions Criteris de gradació de les sancions Criteris de gradació de les sancions Criteris de gradació de les sancions    
1.Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte criteris objectius i 
subjectius, els quals poden ser apreciats separadament o conjunta. 
2.Són criteris objectius: 
a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones 
b) L’alteració social a causa del fet infractor 
c) La gravetat del dany causat en el sector o a l’àrea que sigui objecte de protecció ambiental 
d) La superfície afectada i el seu deteriorament 
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica 
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f) El benefici derivat de l’activitat infractora. 
g) L’intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instal.lacions o elements relacionats 
amb la neteja pública i gestió de residus. 
3.Són criteris subjectius: 
a) El grau de malícia de la persona causant de la infracció 
b) El grau de participació en el fet per títol diferent a l’anterior 
c) La capacitat econòmica de la persona infractora 
d) La reincidència. 
4.L’afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatada al procediment, 
comportarà la imposició de la sanció màxima que s’assenyali per a la infracció. 
5. S’entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per resolució ferma, per 
raó d’haver comés més d’un infracció de la mateixa naturalesa, dins del període de l’any immediatament 
anterior. La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar la 
qualificació de major gravetat del fet. 
TÍTOL V.- DE LES MULTES COERCITIVES 
Article 45.Article 45.Article 45.Article 45.---- Ordres individuals de manament i multes coercitives Ordres individuals de manament i multes coercitives Ordres individuals de manament i multes coercitives Ordres individuals de manament i multes coercitives    
D’acord amb el que disposa l’article 4.4 de la present ordenança, i en aplicació de l’establert als articles 98-
102 del D. 175/95 i l’article 100-102 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’Ajuntament, en aplicació 
de la present ordenança i de la normativa que sigui d’aplicació, podrà, sens perjudici de la potestat 
d’execució forçosa dels seus actes administratius, dictar ordres individuals que imposin als destinataris una 
obligació o prohibició que permeti el compliment dels deures establerts en la present ordenança i 
l’assoliment dels objectius de la mateixa. En aquest cas, la competència per dictar l’ordre individual 
correspon a l’alcalde/essa  President de l’Ajuntament de Xerta, sens perjudici de la seva delegació en un 
regidor o en el  Ple de la Corporació. 
L’Ajuntament podrà imposar multes coercitives per a l’execució de les obligacions derivades d’actes 
infractors o en execució de resolucions sancionadores, que seran reiterables si transcorren els terminis 
assenyalats a aquest efecte als requeriments corresponent, dins que es compleixi el que s’hagi disposat. 
Les multes coercitives són independents de les sancions que s’imposin i compatibles amb aquestes. 
L’import de cada multa no pot excedir del 10% de l que correspongui a la infracció presumpta o declarada, 
ni en el seu conjunt del 30% d’aquesta. 
DISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALS    
Primera.Primera.Primera.Primera.----    
Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa, s’hauran d’entendre d’acord 
amb les definicions contingudes en els texts de les següents disposicions legals: 
-  El Text Refós de la Llei reguladora de residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 
- La Llei 10/1998, de 21de abril, de residus de l’Estat 
- La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i en el Decret 782/1998, de 30 d’abril de 
desenvolupament i execució de la mateixa 
Segona.Segona.Segona.Segona.----    
Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta Ordenança es regirà per allò previst al Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus, per la Llei 



 38

11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, de 30 d’abril, de 
desenvolupament de la mateixa, i altra normativa aplicable. 
Tercera.Tercera.Tercera.Tercera.----    
Els imports indicats de sancions quedaran actualitzats per les modificacions que es produeixin de la 
normativa vigent en cada moment. 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.    
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a aquesta ordenança 
municipal. 
 
ddddisposició final.isposició final.isposició final.isposició final.    
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió duta a 
terme el dia 5 de desembre de 2008 i  va esdevenir aprovada definitivament transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hi haguessin produït al.legacions. En data 8 d’octubre de 2009, el Ple va 
acordar que l’Odenança tingués un increment zero respecte l’exercici 2009. Dit acord va ser sotmès a 
exposició pública durant el termini de trenta dies sense que s’hi produïssin al.legacions. En el mateix sentit, 
el ple de data 3 de desembre de 2010 ha adoptat no incrementar cap de les taxes contingudes en la present 
Ordenança Fiscal, tot i modificar el seu articulat per adaptar-lo al Text refós de la Llei de residus de 
Catalunya, d’obligat compliment en el municipi, i havent-se sotmes l'acord a informació pública en el tauler 
i en el BOPT durant el termini legalment establert, queda prorrogada per a l’exercici 2011, i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. Cal fer avinent també que en cas que es produeixi 
una modificació parcial de la mateixa en un futur, els articles no modificats, restaran vigents. 
Xerta, xxx de xxxx de 2010” 
 
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PROVATIVA O  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PROVATIVA O  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PROVATIVA O  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PROVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORESL’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORESL’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORESL’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE  DE  DE  DE 
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.    

 
El ple de l’ajuntament va aprovar durant l’exercici 2008 amb efectes 2009amb efectes 2009amb efectes 2009amb efectes 2009,  la Taxa reguladora de la 
recaptació per telefonia mòbil a les empreses subministradores del servei, prenent un seguit de barems en 
l’estudi econòmic financer que es va realitzar que en el desenvolupament de la doctrina i de la 
jurisprudència existent per aquesta nova taxa s’ha vist demostrat que aplicant uns altres paràmetres el 
resultat s’ajusta més al propòsit de la taxa, motiu pel qual, aquesta alcaldia de Xerta va sol·licitar a la 
Diputació de Tarragona l’assistència tècnica per la confecció de l’estudi econòmic en el que s’hauria de 
basar la redacció de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.        
 
En el mateix sentit per part de BASE Diputació es va aprovar un Model tipus d’Ordenança fiscal per a l’any 
2011,  en el qual es van recullir  els principis normatius que regulen la Taxa per l’aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, la qual es va aprovar per 
la Diputació de Tarragona en data 14 d’octubre de 2010 i es va publicar íntegrament en el BOPT 244 de 23 
d’octubre de 2010. 
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Elaborat pels serveis de la diputació l’estudi econòmic-financer i lliurat en data 24 de novembre de 2010 a 
l’ajuntament, mitjançant el present acord l’ens local que presideixo manifesta la seva voluntat d’emprar el 
model tipus aprovat per la Diputació de Tarragona i ajustarà la tramitació administrativa al següent 
procediment específic: 
 
1. L’acord d’aprovació provisional s’adoptarà fent constar expressament que s’utilitzarà íntegrament el text 
articulat aprovat per la Diputació de Tarragona. Així mateix en aquest acord provisional es farà ús de la 
capacitat normativa atorgada per la Llei i es completarà l’annex dels models tipus amb els elements 
potestatius que l’òrgan municipal acordi. 
2. L’exposició pública de l’anterior acord, durant un termini de 30 dies hàbils, es realitzarà al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
3. L’acord d’aprovació definitiva o l’acord provisional esdevingut  definitiu es publicarà al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona d’acord amb les següents especialitats: 
a. Es publicarà l’annex del model tipus que contindrà tots els elements necessaris per a la determinació de 
l’obligació tributària i altres elements d’ordenació potestativa (elements substantius i formals dels beneficis 
fiscals), així com la regulació de les bonificacions potestatives acordades per l’Ajuntament. 
b. Per la resta d’elements serà suficient una remissió expressa al model tipus d’ordenança aprovat per la 
Diputació de Tarragona. 
  
Atenent els antecedents exposats a proposta de l’Alcaldia, el Ple, per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil i l’ordenança 
fiscal reguladora d’aquesta, fent constar expressament que s’ha emprat íntegrament el text articulat 
aprovat per la Diputació de Tarragona, fent ús de la capacitat normativa atorgada per la Llei al municipi que 
figuren en els corresponents articles de l’ordenança. 
 
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el BOPT, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats  
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que s’ha fet servir 
com a text de l’Ordenança l’aprovat i publicat per la Diputació de Tarragona en el BOPT num 244 de 23 
d’octubre de 2010. 
 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini indicat 
anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 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 es procedirà a la 
publicació que correspongui. 
    
“TEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇA“TEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇA“TEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇA“TEXT ÍNTEGRE DE L’ORDENANÇA    

OOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNNÇÇÇÇÇÇÇÇAAAAAAAA        NNNNNNNNÚÚÚÚÚÚÚÚMMMMMMMM........        77777777                
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Article 1. Fonament i objecteArticle 1. Fonament i objecteArticle 1. Fonament i objecteArticle 1. Fonament i objecte    
 
A l’empara del previst als articles 20, 24.1 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula per la present Ordenança fiscal la taxa 
pels aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 
    
    
Article 2. Fet imposableArticle 2. Fet imposableArticle 2. Fet imposableArticle 2. Fet imposable    
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses que utilitzin el domini públic per a 
prestar els serveis de telefonia mòbil. 
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei calgui 
utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, el de telefonia mòbil que 
es presti, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal. 
 
 
Article 3. Subjectes passiusArticle 3. Subjectes passiusArticle 3. Subjectes passiusArticle 3. Subjectes passius    
 
1. Són subjectes passius les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que resultin d’interès 
general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat, així com també les empreses que exploten xarxes 
de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i 
comercialitzadores dels mateixos. 
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats 
explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a 
través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets 
d’ús, accés o interconnexió a les mateixes. 
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3. També són subjectes passius de la taxa les empreses, públiques o privades, que prestin serveis, o 
explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants 
de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 
 
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als 
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, 
regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
Article 4. Successors i responsablesArticle 4. Successors i responsablesArticle 4. Successors i responsablesArticle 4. Successors i responsables    
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els 
límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o 
entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense 
liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de 
les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es 
refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles. 
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva 
responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en 
proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les 
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
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S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:  
 
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes 
necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
- Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sancions. 
 
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 
 
b) els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin 
realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries meritades amb 
anterioritat. 
 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general 
tributària. 
    
    
Article 5. Base imposable i quota tributàriaArticle 5. Base imposable i quota tributàriaArticle 5. Base imposable i quota tributàriaArticle 5. Base imposable i quota tributària    
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal per part dels 
serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi 
s’aplicaran les fòrmules següents de càlcul: 
 
a) Base imposable 
 
Base imposable de la quota bàsica = Ingressos estimats per trucades rebudes en telèfons fixos procedents 
de telèfons mòbils + Ingressos estimats per trucades i serveis mòbils rebuts i iniciats en el Municipi, en un 
nombre de telèfons mòbils equivalent al 95% del nombre d'habitants. 

 
 (424 *  50,0)   +   (1.235  *  263,08) = 346.103,80 euros 

 
b) Quota bàsica 
 
Sobre aquesta base imposable el percentatge de tributació és el de l’1,4. 
 
La justificació d'aquest tipus resideix en el contrast de l'import de la taxa resultant, comparat amb els 
ingressos que podria obtenir-se de pertànyer el domini públic utilitzat a un agent privat i també comparant 
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tots els ingressos procedents dels serveis de telefonia amb la hipotètica aplicació dels criteris manifestats 
pel legislador en la seva Llei 39/1988. 
 
Aplicant el tipus tributari de l'1,4% a la base imposable (1,4% * 346.103,80    €), resulta la taxa de 4.845,45 
euros (c8) 
    
c) Atribució per operador 
 
Tenint en compte que existeixen quatre operadors de telefonia mòbil, serà precís atribuir a cada un d'ells 
una part d'aquesta "utilitat global". A tal fi, s'estableix el coeficient específic per ponderar la participació de 
cada operador al mercat (la CE): 
 
-Telefónica Móviles  -  43,6% - 4.845,45 (c8) x 0,436 = 2.112,62 € 
- Vodafone  -  30,4% - 4.845,45 (c8) x 0,304 = 1.473,02 € 
- Orange -   20,4% - 4.845,45 (c8) x 0,204 = 988,47 € 
- Yoigo -     2,5% - 4.845,45 (c8) x 0,025 = 121,14 € 
    
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el 
coeficient real de participació en l’exercici anterior al del meritament de la taxa ha estat diferent. En aquest 
cas, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
    
    
Article 6. Període impositiu i meritacióArticle 6. Període impositiu i meritacióArticle 6. Període impositiu i meritacióArticle 6. Període impositiu i meritació    
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament 
en l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del servei, casos en què 
procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 
 
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten 
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als 
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el 
cessament. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del periode impositiu. 
 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis 
exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà 
l’any natural. 
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Això no obstant, a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es liquidarà a partir del trimestre següent a 
aquesta data. 
    
    
Article 7. Gestió de la taxaArticle 7. Gestió de la taxaArticle 7. Gestió de la taxaArticle 7. Gestió de la taxa    
 
La taxa es calcula per trimestres naturals, tot i que es liquidarà per períodes anuals vençuts. 
 
L’Ajuntament quantificarà la taxa en funció de les respectives quotes de mercat i altres paràmetres 
establerts en l’article 5 d’aquesta ordenança. No obstant això, els subjectes passius de la taxa podran 
presentar, abans del 30 de gener de cada any, davant aquesta administració declaració que acrediti que el 
coeficient real de participació en l’exercici ha estat diferent.  
    
En aquest cas, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
    
L’Ajuntament girarà les liquidacions oportunes corresponents al període impositiu de l’anualitat vençuda. 
Aquestes liquidacions es notificaran als subjectes passius. 
    
    
Article 8. Gestió per delegArticle 8. Gestió per delegArticle 8. Gestió per delegArticle 8. Gestió per delegacióacióacióació    
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme que tingui delegades les referides funcions establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de 
liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’organisme delegat s’ajustaran al 
que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon al municipi. 
    
    
Article 9. Infraccions i sancionsArticle 9. Infraccions i sancionsArticle 9. Infraccions i sancionsArticle 9. Infraccions i sancions    
 
1. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació 
d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Disposició addicional primera Disposició addicional primera Disposició addicional primera Disposició addicional primera –––– Actualització d Actualització d Actualització d Actualització dels paràmetres de l’article 5els paràmetres de l’article 5els paràmetres de l’article 5els paràmetres de l’article 5    
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Les ordenances fiscals podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, CE si així procedeix i en 
funció dels corresponents estudis econòmics justificatius. 
 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres 
establerts per a l’any 2011. 
 
Si la present ordenança ha de ser aplicada després de 2011, les referències a aquest any, contingudes en 
l’article 5, s’han d’entendre realitzades respecte a cadascun dels exercicis en que s’apliqui l’ordenança. 
 
Les dades referides al padró municipal d’habitants estaran referides en cada anualitat al darrer padró oficial 
aprovat. 
 
Les dades referides al número de telèfons fixes instal.lats al municipi, corresponen a les darreres dades 
conegudes. 
    
    
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.    
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició derogatòria:Disposició derogatòria:Disposició derogatòria:Disposició derogatòria: L’aprovació d’aquesta Ordenança fiscal deroga expressament el contingut de les 
aprovades amb anterioritat sobre aquesta mateixa matèria. 
 
DILIGÈNCIA: Aquesta Ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple del dia 3 de desembre de 2010, 
exposada al públic mitjançant anunci publicat al BOP núm. ..............de data ........................., i en el tauler 
d'anuncis d'aquest Ajuntament i publicada, després d'elevació a aprovació definitiva, en el BOP núm. 
........... de data ....................” 
 
    
VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.----    APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DAPROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DAPROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DAPROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES OBRES DE LES OBRES DE LES OBRES DEL DEL DEL DEL 
PROJECTE DE  «COPROJECTE DE  «COPROJECTE DE  «COPROJECTE DE  «COBERTA I EDIFICACIONS ANNEXES A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL» REDACTAT PELS BERTA I EDIFICACIONS ANNEXES A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL» REDACTAT PELS BERTA I EDIFICACIONS ANNEXES A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL» REDACTAT PELS BERTA I EDIFICACIONS ANNEXES A LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL» REDACTAT PELS 
ARQUITECTES ORIOL FORGAS I ROBERT BAGÓ, EXP. COP 03/10 (PUOSC 2011) ARQUITECTES ORIOL FORGAS I ROBERT BAGÓ, EXP. COP 03/10 (PUOSC 2011) ARQUITECTES ORIOL FORGAS I ROBERT BAGÓ, EXP. COP 03/10 (PUOSC 2011) ARQUITECTES ORIOL FORGAS I ROBERT BAGÓ, EXP. COP 03/10 (PUOSC 2011)     
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L’alcaldia va incoar per decret el procediment de contractació de l’obra Coberta i edificacions annexes a la 
pista poliesportiva municipal inclosa en el PUOSC anualitat 2011, per  del Departament de governació i 
Administracions Públiques. 
 
La gestió i l’execució de les obres subvencionades ple PUOSC període 2008-2012 es regeixen pel Decret 
245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2008-2012, per la Llei 23/1987, de 23 de desembre, reguladora del PUOSC i pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de Catalunya 
 
Pel que fa a la contractació i l’execució de les actuacions subvencionades és d’aplicació la normativa vigent 
en matèria de contractació pública i el 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. 
 
La base sisena de l’annex I del Decret 101/2008, de 6 de maig, estableix que un cop realitzada la tramitació 
administrativa corresponent i en qualsevol cas abans de l’adjudicació de les actuacions, el beneficiari haurà 
de trametre als Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques, mitjançant els models 
normalitzats aprovats, la documentació següent, pel que fa la tipologia de l’obra subvencionada: 
 

a) Certificat de l’òrgan competent que acrediti que es disposa de dotació pressupostària suficient per 
atendre el finançament de l’actuació i que es disposa de les llicències, autoritzacions i, si escau, de 
l’aprovació definitiva dels projectes i de la disponibilitat dels terrenys necessaris per iniciar 
l’execució de l’actuació. 

b) En el cas de les obres dues còpies del Projecte o si s’escau dels suficients tècnics suficients per 
contractar d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, una de les quals 
pot ser en format digital. 

 
Existeix partida suficient a la partida corresponent de Pressupost general prorrogat de la corporació per a 
dur a terme el pagament de la part d’execució de les obres que li correspon a l’ajuntament i que en el seu 
dia es varen trametre dues còpies dels Projectes als Serveis Territorial de Governació i Administracions 
Públiques a les Terres de l’Ebre. 
 
En data 26 de novembre de 2010 s’ha redactat i s’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, junt amb el plec de prescripcions 
tècniques que figura en el projecte, els quals han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació obrant  a l’expedient, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l’establert en l’article 94 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic que estableix que estableix que correspon al plenari de les entitats locals les competències 
en matèria de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de 
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import superi el 
10 % dels recursos ordinaris del pressupost i en tot cas quan la quantia superi els sis milions d’euros, els de 
caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior a quatre anys, com és el contracte objecte de 
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l’expedient de licitació que objecte del present acord, que ascendeix a un import superior al 10 %  dels 
recursos ordinaris liquidats del pressupost . 
 
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació 
del contracte del tràmit d’urgència, atès que el contracte respon a raons d’interès públic que van quedar 
explicitats en l’acord adoptat pel ple en data 13 de maig de 2009, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 96 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
En conseqüència, a proposta de  l’Alcaldia l’Alcaldia l’Alcaldia l’Alcaldia----Presidència, amb el vot a favor dels regidors pertanyent als grups Presidència, amb el vot a favor dels regidors pertanyent als grups Presidència, amb el vot a favor dels regidors pertanyent als grups Presidència, amb el vot a favor dels regidors pertanyent als grups 
del PSC i ERC i amb l’abstenció del grup de CiU, el Ple de l’Ajuntament de Xerta,  ACORDA:del PSC i ERC i amb l’abstenció del grup de CiU, el Ple de l’Ajuntament de Xerta,  ACORDA:del PSC i ERC i amb l’abstenció del grup de CiU, el Ple de l’Ajuntament de Xerta,  ACORDA:del PSC i ERC i amb l’abstenció del grup de CiU, el Ple de l’Ajuntament de Xerta,  ACORDA:    
    
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert a l’oferta més avantatjosa de l’Obra : 
«Coberta i edificacions annexes a la pista poliesportiva municipal» , el projecte de la qual ha estat redactat 
pels arquitectes Srs. Oriol Forgas i Robert Bagó, amb un pressupost total  de 435.185,00 € que es composa 
de la la Base Imposable per import de : 368.800,85 € i del 18% de l’IVA  66.384,15 € 
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran el procés de licitació, el contracte i l’execució del projecte. 
 
TERCER.  Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a amb un pressupost total  de 435.185,00 € que 
es composa de la la Base Imposable per import de : 368.800,85 € i del 18% de l’IVA  66.384,15 € 
QUART.  Acreditar davant Serveis Territorial de Governació i Administracions Públiques a les Terres de 
l’Ebre  que l’Ajuntament de Xerta dotarà en el pressupost  2011 la partida d’inversions corresponent a 
l’execució de l’obra, la qual serà suficient per atendre el finançament de l’actuació, que el projecte està 
aprovat definitivament i que l’Obra es durà a terme en un immoble de propietat municipal com és el propi 
edifici consistorial, notificant-los-hi el present acord. 
 
CINQUÈ.     Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.  
 
SISÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el DOGC i en el Perfil de contractant 
l’anunci de licitació, per tal que durant el termini de 26 dies els interessats puguin presentar les sol·licituds 
de participació.  
 
La regidora Sra. Caballeria demana la paraula per fer l’explicació de l’abstenció del seu grup i diu que dita 
abstenció està motivada en què volien haver vist el projecte amb la seva integritat per estudiar-lo més 
acuradament 
 
 
NOVÈ.NOVÈ.NOVÈ.NOVÈ.---- ACOLLIME ACOLLIME ACOLLIME ACOLLIMENT A LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DESTINADA A ABONAR NT A LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DESTINADA A ABONAR NT A LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DESTINADA A ABONAR NT A LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DESTINADA A ABONAR 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE FINS 2000 HABITANTS PERQUÈ ABONIN COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE FINS 2000 HABITANTS PERQUÈ ABONIN COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE FINS 2000 HABITANTS PERQUÈ ABONIN COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE FINS 2000 HABITANTS PERQUÈ ABONIN 
RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER A L’EXERCICI 2011.RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER A L’EXERCICI 2011.RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER A L’EXERCICI 2011.RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER A L’EXERCICI 2011.    
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En data 24 de novembre de 2010, s’ha publicat al DOGC l’ordre GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de 
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2011. 
 
El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, fixant-se la retribució anual per resolució 
del conseller de governació. 
 
D'acord amb l'article 3 de les bases reguladores, poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria els ens 
locals següents: 
a) Els ajuntaments que no superin els 2.000 habitants, segons el padró d'habitants de l'any 2009. 
b) Els ajuntaments en què la totalitat dels recursos ordinaris per habitant reconeguts i liquidats d'acord 
amb les dades de la liquidació consolidada dels seus pressupostos i els dels seus ens dependents de l'any 
2006 no superi en un 75% la mitjana resultant pel seu tram de població, segons l'escalat següent: un 
primer, fins a 100; un segon, de 101 a 500, i un tercer, de 501 a 2.000 habitants. 
 
L'import de la compensació per als tres trams de població que determina el Decret 69/2008, d'1 d'abril, i 
per a la totalitat de l'anualitat és el següent 
 
Import màxim mensual (corresponent a 1 mes de dedicació completa): 
· Fins a 100 habitants:  861,62 euros mensuals. 
· De 101 a 500 habitants: 1033,23 euros mensuals. 
· De 501 a 2.000 habitants: 1.458,81 euros mensuals. 
Les compensacions econòmiques es computaran des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2011, 
tenint en compte, en qualsevol cas, els mesos complets. 
Pel que fa a la tramitació de la sol·licitud, un dels documents a presentar és el certificat de l'acord del ple en 
el qual es determinin els càrrecs electes beneficiaris. 
En conseqüència, atenent l’exposat, a proposta de l’ Alcaldia-Presidència, el ple de l’ajuntament per 
unanimitat ACORDA: 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Xerta s’aculli a la convocatòria de subvenció del Departament de 
Governació i Administracions públiques per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
de fins a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 
2011. 
 
SEGON.- Determinar que el càrrec electe beneficiari de la compensació econòmica corresponent a 
l’ajuntament de Xerta  serà l’alcalde de la Corporació, Sr. Lino Bertran Morell. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord, juntament amb la resta de documentació requerida en les normes 
reguladores esmentades a l’organisme competent per a tramitar la sol·licitud  per la plataforma EACAT de 
la Generalitat de Catalunya. 
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DESÈ.DESÈ.DESÈ.DESÈ.---- APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LDEL CONVENI DE COL·LDEL CONVENI DE COL·LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COABORACIÓ ENTRE EL COABORACIÓ ENTRE EL COABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BNSELL COMARCAL DEL BNSELL COMARCAL DEL BNSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I AIX EBRE I AIX EBRE I AIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE XERTL’AJUNTAMENT DE XERTL’AJUNTAMENT DE XERTL’AJUNTAMENT DE XERTA PER GARANTIR EL TRA PER GARANTIR EL TRA PER GARANTIR EL TRA PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES D’ANSPORT D’ALUMNES D’ANSPORT D’ALUMNES D’ANSPORT D’ALUMNES D’ENSENYAMENT POSTOBLIENSENYAMENT POSTOBLIENSENYAMENT POSTOBLIENSENYAMENT POSTOBLIGATORIGATORIGATORIGATORI    
PER AL CURS ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 2010/20112010/20112010/20112010/2011    

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Daniel Andreu Falcó, en el qual 
tramet el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per 
garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 2010/2011, el qual obra 
en l’expedient. 
 
A proposta que l’Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 
2010/2011. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies del conveni 
signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència del 
Consell.  
 
 
ONZÈ.ONZÈ.ONZÈ.ONZÈ.----    APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA A L’ASSOCIACIÓ DE APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA A L’ASSOCIACIÓ DE APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA A L’ASSOCIACIÓ DE APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA A L’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS DE L’OLIVERA.MUNICIPIS DE L’OLIVERA.MUNICIPIS DE L’OLIVERA.MUNICIPIS DE L’OLIVERA.    

 
L’octubre de 1996 va tenir lloc la primera reunió informativa amb petits i mitjans municipis de diferents 
comunitats autònomes que van manifestar l’interès de consolidar i fer realitat la constitució d’una 
Associació Espanyola de Petits i Mitjans Municipis de l’Olivera que servís de plataforma per agrupar 
interessos i esforços per tal de disposar d’un espai i instruments de reflexió i d’anàlisi estratègica, que 
ajudessin a prendre decisions i realitzar propostes i línies d’actuació conjunta, al voltant de la CULTURA DE 
L’OLIVERA. 
 
Trenta-un van ser els municipis promotors de l’Associació Espanyola de Municipis de l’Olivera, entre els 
quals hi havia algunes Diputacions i que partien dels següents postulats: 
1. Que l’Olivera constitueix un factor clau en la configuració i desenvolupament econòmic, cultural i 
sociològic de molts municipis d’Espanya, condicionant des del perfil urbanístic i paisatgístic fins 
l’estructuració del mercat laboral, o el fet cultural. En gran mesura pot afirmar fins i tot que la cultura de 
l’Olivera permet l’equilibri ecològic de moltes zones, que d’altra manera trobarien difícil la seva 
conservació. 
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2. Que aquest denominador comú, condicionant de tota la nostra activitat, requereix, alhora que ens uneix 
en característiques i problemàtiques similars, unir esforços que permetin la preservació i foment de la 
nostra condició de poblacions olivereres, enfortint amb activitats complementàries, que generin major 
equilibri i mantinguin la personalitat que aquesta condició ha imprès en les nostres comunitats. 
3. Que som conscients de la necessitat de donar respostes coordinades a la manifestació d’aquest fet. Més 
encara en una conjuntura on la regionalització o globalització de l’economia condiciona tots els sectors de 
la producció, i es vol fer des de la afirmació del local com a eix i motor imprescindible en el 
desenvolupament integral de les nostres comunitats. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat ACORDA: 
 
1. L’adhesió de l’Ajuntament de Xerta a l’Associació de Municipis de l’Olivera. 
 
2. L’aprovació dels Estatuts que regiran l’Associació de Municipis de l’Olivera. 
 
3. Efectuar el pagament d’una quota anual de 200 euros. 
 
4. Remetre el present acord al President de l’Associació. 
 
Intervé la Sra. Caballeria i s’adreça a l’alcalde per demanar-li una explicació respecte la proposta que se 
sotmet a votació i l’alcalde li explica que la mateixa s’ha sotmès al plenari perquè li va demanar 
personalment el Sr. Safont i l’alcalde ha considerat que es tractava d’un afer molt interesssant per Xerta, no 
només pel Sr. Safont, qui ha impulsat la proposta, sinó també per tot el sector de pagesos del poble que es 
dediquen al conreu de l’oliva i posterior elaboració d’oli, explicació que la Sra. Caballeria li agraeix perquè 
precisament la pregunta que volia formular era si l’adhesió de l’ajuntament a l’associació beneficiava 
només al Sr. Safont o a tot el poble i que amb la resposta de l’alcalde es queda satisfeta. 
 
El regidor Alegria demana la paraula a l’alcalde i intervé per explicar al plenari que des de la institució que 
representa del  LIDEBRE s’està treballant per fer un conveni de col·laboració intermunicipal per fer la 
Catalunya de l’Oli, a la comarca del Baix Ebre s’hi adherirà. Aquest projecte va néixer a iniciativa del Consell 
Comarcal de les Garrigues i ha estat molt ben acollit per tots els indrets on es conrea l’olivera a Catalunya ja 
que conté molt bones iniciatives pel desenvolupament del mercat de l’oliva. 
 
 
DOTZÈ.DOTZÈ.DOTZÈ.DOTZÈ.----  DACIÓ DE COMPTE DE LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA D’UN FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ  DACIÓ DE COMPTE DE LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA D’UN FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ  DACIÓ DE COMPTE DE LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA D’UN FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ  DACIÓ DE COMPTE DE LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA D’UN FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ    

    
L’Alcadia dóna compte del DECRET Núm. 259/2010 relatiu a la jubilació del Sr. Gaspar Celma Alcoverro,  
funcionari de la Corporació, que textualment indica:  

    
“En data 8 d’octubre de 2010 el funcionari de carrera d’aquesta Corporació, Sr. Gaspar Celma Alcoverro, va 
anar de manera voluntària als serveis corresponents de la Seguretat Social per tal de tramitar la seva 
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jubilació voluntària davant les administracions de l’estat competents, atesa la seva condició de personal 
funcionari amb discapacitat i arran els anys de cotització acreditats.  
 
En data 05 de novembre de 2010 es va dictar resolució per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, 
notificada a aquesta ajuntament el dia 15 de novembre de 2010 en virtut de la qual es comunicava a la 
Corporació la declaració de incapacitació permanent en el grau de total, del Sr. Gaspar Celma Alcoverro, 
amb efectes de data 04 de novembre de 2010. 
 
Examinada la documentació i havent consensuat amb el funcionari la seva situació, aquesta Alcaldia-
Presidència RESOL:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Declarar la jubilació voluntària del Sr. Gaspar Celma Alcoverro,  amb NIF 77882274L, personal 
funcionari d’aquesta Corporació, qui desenvolupa el lloc de treball d’auxiliar administratiu. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Notificar a l’interessat aquesta Resolució amb els recursos que li siguin pertinents. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER. Traslladar la present resolució a la gestoria Dertusa als efectes oportuns. 
    
QUART.QUART.QUART.QUART. Donar compte de manera explícita al ple de la present resolució agraint en nom de la Corporació al 
Sr. Gaspar Celma Alcoverro els serveis i dedicació prestada a l’ajuntament i al municipi de Xerta. 
 
Així ho disposa i signa el Sr. alcalde-president, en Lino Bertran Morell, a Xerta, el 09 de novembre de 2010.” 
 
A continuació  l’alcalde explica que ja fa temps el Sr. Celma li va plantejar aquesta possibilitat i entenent el 
temps que ha prestat els seus serveis a l’ajuntament i circumstancies de caràcter personal que li va 
manifestar va entendre perfectament la petició del Sr. Celma i a contracor li va acceptar la proposta. 
Assenyala també que des de la secretaria se li ha ofert tot el suport jurídic necessari i que finalment la 
petició del Sr. Celma de jubilació davant la Tresoreria va ser acceptada i resolta favorablement al seu favor.  
 
Davant aquest fet l’ajuntament per mes greu que li sàpiga haver de prescindir dels seus serveis ha 
d’acceptar la voluntat del funcionari, es per aquest motiu que el Sr. Alcalde ha volgut posar aquest punt de 
manera independent dins l’ordre del dia, per fer aquesta explicació  sobre els fets ocorreguts i per convocar 
a tots els representants municipals a la petita festa que es farà a tall de comiat com a funcionaria de la 
corporació de l’esmentat senyor amb el benentès que l’ajuntament, en el que hi porta més temps que tots 
els presents, sempre ha estat, és i serà un lloc de benvinguda per un treballador tan notable i amb una 
vàlua personal com la del Sr. Gaspar. 
 
Tots els regidors manifesten el seu acord i l’agraïment pels serveis que el Sr. Celma els hi ha prestat sempre 
a tots  i cadascun d’ells i manifesten que acudiran a l’acte de celebració de l’inici d’una nova etapa en la 
seva vida. 
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13.13.13.13.---- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATCONVOCATCONVOCATCONVOCATÒRIA.ÒRIA.ÒRIA.ÒRIA.    

 
Els regidors es donen per assabentats dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria de 
l’anterior ple ordinari fins a la de convocatòria del present i tots se’n fan coneixedors. 
 
A continuació l’alcalde lliura al Sr. Torres fotocopia de les dues factures sobre les quals va fer una qüestió 
en el darrer ple ordinari i li fa les explicacions corresponents envers el seu import, manifestant el Sr. Torres 
el seu agraïment per l’aclariment, el qual al contenir dades de caràcter personal sobre els subministradors 
no s’incorporen a la present acta però si figuren a l’expedient de referència. 
 
En relació els decrets dels que es dóna compte en la present sessió la portaveu del grup de CiU Sra. 
Caballeria també pregunta a que es corresponen dues factures aprovades en el decret 224/2010 i l’alcalde 
li dona les explicacions corresponents, les quals, al contenir també dades de caràcter personal reben el 
mateix tractament que en el punt anterior. 
 
 
14.14.14.14.---- QÜESTIONS SOBREVINGUDES. QÜESTIONS SOBREVINGUDES. QÜESTIONS SOBREVINGUDES. QÜESTIONS SOBREVINGUDES.    

 
L’alcalde manifesta als membres del plenari que no hi ha cap qüestió sobrevinguda per incloure fora de 
l’ordre del dia prèvia declaració de la urgència. 
 
    
QUINZÈ.QUINZÈ.QUINZÈ.QUINZÈ.---- PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES.    

 
    
En primer lloc el regidor Sr. Villaubí demana la paraula a l’alcalde qui li atorga i manifesta davant del plenari 
que no entén com pot ser que en una sessió de no fa pas gaire temps l’oposició digués a l’equip de govern 
que era molt fàcil gastar els diners dels altres referint-se a una compra que es volia fer per interès de tot el 
poble i que avui, davant tantes modificacions de crèdit no hagin demanat cap tipus d’explicació. 
 
En segon lloc el regidor Sr. Vicenç Carrera demana la paraula a l’alcalde i intervé per preguntar quan es 
tornarà a obrir el bar del casal. L’alcalde li diu que com bé deuen saber l’antic prestador del servei va plegar 
de manera voluntària tal i com figura en l’escrit que va presentar davant l’ajuntament manifestant la seva 
voluntat de plegar i agraint la col.laboració que ha tingut per part de la corporació, que l’alcalde fa 
extensiva a tots els membres del plenari, i li respon al Sr. Carrera que ja li ha encomanat a la secretaria la 
redacció d’un nou plec de condicions i la incoació del corresponent procediment per tal de donar un servei 
que finalment s’ha demostrat tant eficaç i eficient per la població com és que hi hagi una persona polivalent 
desenvolupant diferents funcions en el casal i obtenint la contraprestació del benefici de l’ús privatiu que 
sàpiga fer de la instal.lació de bar-restaurant. En aquest punt intervé la Sra. Caballeria per preguntar si hi 
podrà accedir tothom del poble i l’alcalde li respon que si al que el Sr. Fabra intervé per afegir que també 
els de fora hi ha de tenir accés si es fa com s’ha de fer. 
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Continua el Sr. Carrera dient si s’ha tingut en compte i s’ha valorat el consum d’aigua i de llum que fa l’espai 
destinat a bar restaurant i l’alcalde li diu que es va fer l’estudi de posar comptadors independents i es una 
despesa que no surt a compte i que en aquest aspecte s’ha d’estudiar de quina manera es pot compensar la 
despesa que es faci en llum i aigua per tal de comptabilitzar-la sense comptadors i que cap de les dues parts 
surti perdent. Intervé el Sr. Alegria i diu que es faci de saber ja que durant aquest impàs en que el bar-
restaurant no funciona s’ha de fer una comparativa i per estimació obtenir una xifra amb la que poder 
negociar amb el futur prestador de serveis i per si s’escau, arribar a fixar un preu fixe mensual o no , 
atenent el resultat de l’estudi comparatiu que s’ha de fer. 
 
En tercer lloc demana la paraula a l’alcalde el Sr. Fabra qui intervé per dir que en la darrera reunió del 
consell escolar es va acordar, d’una banda, demanar un ajut al Consell Comarcal del Baix Ebre, a la 
Diputació de Tarragona, a Catalunya Caixa i a la Caixa de pensions per fer un butlletí digital i que la Caixa ja 
els hi ha lliurat amb aquesta finalitat 120 euros,  i per altra banda el Sr. Fabra també vol informar que 
durant el mes de juny es va acordar fer jornada intensiva i que la diferència horària dels mestres 
s’absorbiria amb l’excursió programada per final de curs i no amb el quart d’hora que els hi mancava, i que 
aquesta proposta i acord havia estat ben vist i aprovat per totes les parts intervinents en el Consell Escolar 
Municipal. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les onze de la nit, en el lloc i dia supra 
indicats, de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en cinquanta-vuit  (58) 
fulls, tots rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 


