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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 

DEL DIA 12 DE JULIOL DE  2011 
 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19.30 h. del dia  12 de juliol de dos mil onze, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Moisès Fabra Serral, els regidors que a continuació es 
relacionen, per dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat convocats en 
temps i forma: 
 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Lino Bertran Morell 
- Jaume Lafarga Falcó 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Maria Teresa Pallarès 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. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de l’ordre del 
dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 199/2011 de 8 de juliol de 2011. 
que són els següents: 
 
 
PRIMER.-  APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA.  

 
L’alcalde proposa als membres del ple que sigui sotmesa a aprovació la urgència en la convocatòria de la 
sessió plenària motivada pels fets que figuren en el Decret numero 199/2011 de convocatòria i que estan 
motivats per raons d’interès públic. 
 
Els fets exposats en la resolució esmentada de l’alcaldia motiven la urgència en l’aprovació dels expedients 
que se sotmeten a consideració del plenari.  
 
Se sotmet la proposta d’aprovació de la urgència i s’aprova amb el vot unànime dels regidors assistents. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010. 
 
ANTECEDENTS 
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Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes 
autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’actual 
exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial 
de Comptes, la qual en va emetre dictamen favorable en sessió de data  8 de juny de 2011 i va sotmetre a 
exposició pública l’expedient íntegre del Compte General de l’exercici 2010 en el BOPT durant el termini 
legal establert, així com en el tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hi hagin formulat al·legacions, 
reclamacions ni suggeriments, motiu pel qual, la Comissió Especial de Comptes, reunida de nou en data 12 
de juliol, ha elevat al ple de l’Ajuntament l’expedient per la seva aprovació definitiva. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, a proposta de la Comissió 
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament de Xerta, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010, integrats pels següents 
documents comptables: 
 

- Balanç de situació: En tancar l'exercici dóna un actiu de 1.554.857,51 € i un passiu de 1.554.857,51 €  
- Compte de resultat econòmic patrimonial:  
 

Resultat Benefici o Pèrdua 480.537,96 

Resultat Balanç 480.537,96 

 
- Liquidació del pressupost, en tancar l’exercici hi ha: 
 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT   

Obligacions pendents de Pagar = Compte 400 del Balanç   

  Obligacions Pendents de Pagar 659.216,28 

  Compte 400 del Balanç 659.216,28 

 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS TANCATS   

 Obligacions pendents de Pagar = Compte 401 del Balanç   

    Obligacions Pendents de Pagar 192.864,07 

  Compte 401 del Balanç 192.864,07 
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI CORRENT   

 Drets reconeguts pendents de cobrar = Comptes 430 + 433 + 438 + 437 del Balanç   

   Drets reconeguts pendents de cobrar 550.166,49 

  Comptes 430 + 433 + 438 + 437 del Balanç 550.166,49 

 
 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICIS TANCATS   

Pendent de cobrar = Comptes 431 + 434 + 439 del Balanç   

  Pendent de cobrar 699.639,64 

  Comptes 431 + 434 + 439 del Balanç 699.639,64 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA   

Deutors pendents cobrar pressupostaris = Deutors pressupostaris del Balanç   

    Deutors pendents cobrar pressupostaris 1.249.806,13 

    Deutors pressupostaris del Balanç 1.249.806,13 

Deutors pendents cobrar no pressupostaris = Deutors no pressupostaris del Balanç   

    Deutors pendents cobrar no pressupostaris 3.402,05 

    
Deutors (no pressupostaris + per RAEP + Adm. Públiques) del 
Balanç 

3.402,05 

Cobraments pendents d’aplicació = Altres creditors del Balanç   

    Cobraments pendents d’aplicació 0,00 

    Altres creditors del Balanç 0,00 

Creditors pendents pagar pressupostaris = Creditors pressupostaris del Balanç   

    Creditors pendents pagar pressupostaris 852.080,35 

    Creditors pressupostaris del Balanç 852.080,35 

Creditors Pendents Pagar no pressupostaris = Creditors no pressupostaris del Balanç  

    Creditors Pendents Pagar no pressupostaris 82.227,53 

    
Creditors (no pressupostaris + per RAEP + Adm. Públiques) del 
Balanç 

506.881,19 

Pagaments pendents d’aplicació = Altres deutors del Balanç   

    Pagaments pendents d’aplicació 367.216,81 

    Altres deutors del Balanç 367.216,81 

Fons líquids a Tresoreria = Compte 57 de l’actiu   

    Fons líquids a Tresoreria 2.548,30 

  Compte 57 de l’actiu 2.548,30 

 
BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS   

  Acumulat deure = Acumulat haver   

    Acumulat deure 27.063.193,04 

    Acumulat haver 27.063.193,04 

  Saldo deure = Saldo haver   

    Saldo deure 11.090.444,93 

  Saldo haver  11.090.444,93 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI   

  Obligacions reconegudes netes = Obligacions netes liquidació de despeses   

    Obligacions reconegudes netes 1.564.808,81 



       

 AJUNTAMENT 

          DE 

      XERTA 

       (Tarragona) 

Plaça Major, 13   ·   43592 XERTA   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@altanet.org 4 

    Obligacions netes liquidació de despeses 1.564.808,81 

  Drets reconeguts nets = Drets nets liquidació d’ingressos   

    Drets reconeguts nets 1.730.374,87 

    Drets nets liquidació d’ingressos 1.730.374,87 

 
SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus 
organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de 
l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.  
 
TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 
2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva. 
 
 
TERCER.-MOCIÓ DE REBUIG A LES RETALLADES DELS SERVEIS SANITARIS  AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
DE XERTA 

 
Després de conèixer, a través dels mitjans de comunicació i els professionals sanitaris de la nostra Àrea de 
Salut  -ja que no hem tingut cap comunicació oficial al respecte de la Delegació de Salut de les Terres de 
l’Ebre-  de l’ordre, amb data 27 de Juny del present, per la qual se suprimeix el Servei d’Atenció de Urgències 
de Xerta (Punt d’Atenció Continuada de Xerta) les nits de dilluns a dijous, a partir del passat dia 1 de Juliol. 
 
Tenint en compte que la eliminació d’aquest Servei pot implicar conseqüències greus per als nostres veïns i 
conciutadans, dels quals som els seus representants democràticament elegits i la defensa dels seus 
interessos i necessitats és la nostra màxima prioritat. 
 
Atès que aquesta mesura, dictada sense consulta prèvia a la ciutadania d’aquest poble ni al Consistori que la 
representa és: 
  
- injusta, perquè afecta més als que menys recursos tenen. 
 
- perillosa, perquè incrementarà el temps d’espera de l’atenció urgent, amb les conseqüències molt greus 
que pot tenir en casos d’autèntiques emergències. 
 
- discriminatòria, perquè, de totes les retallades aplicades a les Terres de l’Ebre en Urgències d’Atenció 
Primària, és la nostra zona l’única en què el temps mitjà o isòcrona que resultarà per arribar al punt 
d’assistència urgent (CUAP del Temple, a Tortosa, en el nostre cas), supera els 30 minuts per als pobles més 
allunyats com Paüls o Benifallet. 
 
- il·legal, perquè no compleix: 
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a) el que estableix l’article 15.4 del Decret del Departament de Salut 258/2007 de 27 de Novembre:  “…la 
isòcrona entre els centres de salut i la seva àrea d’influència i el PAC no ha de ser superior a 30 minuts, amb 
els mitjans de transport habitual”) 
 
b) el que estableix l’article 2 de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de 1990 (DOGC 1324/1990) el qual  
estableix que “…l’organització del sistema sanitari de Catalunya… s’ajusta als principis informadors 
següents:…”, i al seu punt f: “ equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació 
dels serveis sanitaris” 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Xerta, per unanimitat ACORDA: 
 
1.- Demanar a la Delegació de Salut de les Terres de l’Ebre que, el més aviat possible, siguin anul·lades les 
mesures esmentades, de manera que  el PAC de Xerta continuï prestant el servei d’urgències que fins el 30 
de Juny de 2011 assumia, i amb el mateix horari de 21 h a 8 h les set nits de la setmana i de 8 h a 21 h els 
dissabtes, diumenges i festius i, com a mínim, amb els mateixos recursos materials i humans amb què 
comptava fins ara. 
 
2.- Traslladar aquest acord a tots els pobles de l’àrea perquè s'hi sumin, s'hi  ho troben oportú, i al 
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i al Delegat Territorial de les Terres de l'Ebre. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:50 del dia supra assenyalat, de 
tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en cinc (5) fulls,  rubricat amb la 
meva signatura. En dono fe. 


