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ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ORDINÀRIA ORDINÀRIA ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTAENT DE XERTAENT DE XERTAENT DE XERTA    

DEL DIA DEL DIA DEL DIA DEL DIA 16 DE MAIG16 DE MAIG16 DE MAIG16 DE MAIG DE 2012 DE 2012 DE 2012 DE 2012    
    

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:00 h. del dia 16 de maig de 2012, 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat convocats en temps i forma: 
 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Jaume Lafarga Falcó 
- Lino Bertran Morell 
 
El Sr. Carrera excusa la regidora Sra. Roser Caballeria Ayala per motius de salut i el Sr. Fabra excusa el 
regidor Sr. Roger Aviño Martí per motius laborals. 
 
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 125/2012 de 4 de maig de 2012, 
que són els següents: 
 
 
01.01.01.01.---- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES     

 
S’aproven les actes corresponents a les sessions plenàries dutes a terme des del darrer ple ordinari i que 
són:  
Sessió Ordinària duta a terme el 28/02/12 
Sessió Extraordinària duta a terme el 21/03/12 
Sessió Extraordinària duta a terme el 30/03/12 
Sessió Extraordinària duta a terme el 09/05/12 
 
 
02.02.02.02.---- APROVACIÓ APROVACIÓ APROVACIÓ APROVACIÓ DE LA DERROGACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER  DE LA DERROGACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER  DE LA DERROGACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER  DE LA DERROGACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ELEMENTS SORTINTS SOBRE LA VIA PÚBLICA A LA FAÇANA I LA NÚM. 21 REGULADORA DE LA APROFITAMENT ELEMENTS SORTINTS SOBRE LA VIA PÚBLICA A LA FAÇANA I LA NÚM. 21 REGULADORA DE LA APROFITAMENT ELEMENTS SORTINTS SOBRE LA VIA PÚBLICA A LA FAÇANA I LA NÚM. 21 REGULADORA DE LA APROFITAMENT ELEMENTS SORTINTS SOBRE LA VIA PÚBLICA A LA FAÇANA I LA NÚM. 21 REGULADORA DE LA 
TAXA PER  APROFITAMENT DESGUÀS DE CANALONS A LA VIA PÚBLICA.TAXA PER  APROFITAMENT DESGUÀS DE CANALONS A LA VIA PÚBLICA.TAXA PER  APROFITAMENT DESGUÀS DE CANALONS A LA VIA PÚBLICA.TAXA PER  APROFITAMENT DESGUÀS DE CANALONS A LA VIA PÚBLICA.    

 
L’Ajuntament al llarg dels últims anys ha estat aplicant les taxes regulades per les ordenances fiscals núm. 
20 reguladora de la taxa per aprofitament d’elements sortints sobre la  via pública i la núm. 21 reguladora 
de la taxa per aprofitament desguàs de canalons a la via pública. 
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L’equip de Govern considera que l’import que es recapta per aquestes ordenances no compensa l’esforç de 
fer-ne el manteniment del padró, a banda que, l’objecte del tribut ha quedat obsolet. 
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  amb tres abstencions i quatre 
vots a favor, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
1r. Derrogar les ordenances fiscals núm. 20 reguladora de la taxa per aprofitament d’elements sortints 
sobre la  via pública i la núm. 21 reguladora de la taxa per aprofitament desguàs de canalons a la via pública 
i deixar-les sense efecte  a partir de l’1 de gener de 2012. 
 
2n. Notificar la present resolució a BASE Gestió d’Ingressos Locals per tal que el present exercici no 
n’efectuï les liquidacions. 
 
 
03.03.03.03.----    APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.    

 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal d’habitants 
referida a l’1 de gener de 2012, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 
2012. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró 
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi 
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers 
mensuals fins al mes de març de 2012. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a 
l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials 
de població. 
 
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2012, i que conté la xifra total d’habitants del municipi 
resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012. El resum que s’aprova és el següent: 
 
Càlcul segons data de variació: 01/01/2012 
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    HomesHomesHomesHomes    % Homes% Homes% Homes% Homes    DonesDonesDonesDones    % Dones% Dones% Dones% Dones    PoblacióPoblacióPoblacióPoblació    % Total% Total% Total% Total    

 629 49,18 650 50,82 1279 100 

TOTAL MUNICIPITOTAL MUNICIPITOTAL MUNICIPITOTAL MUNICIPI    666629292929        650650650650        1279127912791279        
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2012, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la 
data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques 
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials 
de població. 
 
 
04.04.04.04.---- APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL DE LA SIGNATURA DEL DE LA SIGNATURA DEL DE LA SIGNATURA DEL D’UN DOCUMENT DE COMD’UN DOCUMENT DE COMD’UN DOCUMENT DE COMD’UN DOCUMENT DE COMPROPROPROPROMÍS DE PAGAMENT DEL MÍS DE PAGAMENT DEL MÍS DE PAGAMENT DEL MÍS DE PAGAMENT DEL DEUTE AMB DEUTE AMB DEUTE AMB DEUTE AMB 
EL CONSORCI REBÉ.EL CONSORCI REBÉ.EL CONSORCI REBÉ.EL CONSORCI REBÉ.    

 
Els Ajuntaments que integren el Consorci Rebé presenten una situació de manca de regularització de 
pagament, i a fi de normalitzar  aquesta situació, el Ple del Consorci va aprovar un calendari individualitzat 
de pagament, concretat per cada ajuntament per les quantitats reals del seu deute real, que en el cas de 
l’Ajuntament de Xerta, puja a 29.986,81 €. 
 
El calendari de pagament és el següent: 
 

PLANIFICACIÓ COBRAMENT AJUNTAMENT DE XERTAPLANIFICACIÓ COBRAMENT AJUNTAMENT DE XERTAPLANIFICACIÓ COBRAMENT AJUNTAMENT DE XERTAPLANIFICACIÓ COBRAMENT AJUNTAMENT DE XERTA    
 

 6 mesos càrencia Anterior 

 Mes servei Import Mes servei Import 
TOTAL 

Febrer 2012 Setembre 2011 4.312,27 Setembre 2010   

  Deixalleries 1S 11   FORM 4T 2010   
4.312,27 

Març 2012 Octubre 2011 4.312,27 Octubre 2010   

  FORM 2T 11 1.354,19 Deix 1-3 T 2010   
5.666,46 

Abril 2012 Novembre 2011 4.312,27 Novembre 2010   

  FORM 3T 11 1.629,58 Deix 4t 2010   
5.941,85 

Maig 2012 Desembre fix 2011 4.312,27 Desembre 2010   

  Desembre variable 2011   FORM 1T 11 1.129,42 
5.441,69 

Juny 2012 Gener 2012 4.412,56 Gener 2011   

  Deix 2S 11       
4.412,56 

Juliol 2012 Febrer 2012 4.412,56 Febrer 2011   

  FORM 4T 11 1.121,99     
5.534,55 

Agost 2012 Març 2012   Març 2011   

  FORM 1T 12       
0,00 

Setembre 2012 Abril 2012   Abril 2011   

  Deix 1T 12       
0,00 

Octubre 2012 Maig 2012   Maig 2011   0,00 
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  FORM 2T 12       

Novembre 
2012 Juny 2012   Juny 2011   

  Deix 2T 12       

0,00 

Desembre 2012 Juliol 2012   Juliol 2011 4.312,27 

  FORM 3T 12       
4.312,27 

Gener 2013 Agost 2012   Agost 2011 4.312,27 

  Deix 3T 12   FORM 3T 10   
4.312,27 

Febrer 2013 Setembre 2012       

  FORM 4T 12       
0,00 

Març 2013 Octubre 2012       

  Deix 4T 12       
0,00 

      

TOTAL PENDENT A 7TOTAL PENDENT A 7TOTAL PENDENT A 7TOTAL PENDENT A 7----2222----2012201220122012    29.986,8129.986,8129.986,8129.986,81    

    
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  per unanimitat, ACOACOACOACORDA:RDA:RDA:RDA:    
1r.- Aprovar el calendari de pagament establert a la part expositiva i facultar l’alcalde per a la signatura del 
document de compromís de pagament. 
 
2n.- Acceptar el procediment de pagament d’acord amb el reglament que a tal finalitat ha aprovat el Ple del 
Consorci. 
 
3r.- Mentre no sigui vigent el reglament, aquest Ajuntament es compromet a fer efectiu el pagament en el 
termini màxim de 60 dies a partir de la data en que rebi la factura de cada mes que inclogui tots els 
conceptes que preveu el calendari acordat. 
Si no es produeix aquest pagament, el Consorci aplicarà les disposicions de l’article 17.4 dels estatuts i 
procedirà a la reclamació d’interessos de demora al tipus legal d’interès de demora fixat per als contractes 
de les administracions públiques. 
 
4t.- En el moment que entri en vigor el reglament que reguli els pagaments, es procedirà d’acord amb les 
disposicions establertes en el document de compromís. 
 
 
05.05.05.05.---- 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’AL’AL’AL’AJUNTAMENT DE XERTA PJUNTAMENT DE XERTA PJUNTAMENT DE XERTA PJUNTAMENT DE XERTA PER AL FUNCIONAMENT DER AL FUNCIONAMENT DER AL FUNCIONAMENT DER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACEL SERVEI D’INFORMACEL SERVEI D’INFORMACEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DIÓ I ATENCIÓ A LES DIÓ I ATENCIÓ A LES DIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) ONES (SIAD) ONES (SIAD) ONES (SIAD) 
PER AL 2012.PER AL 2012.PER AL 2012.PER AL 2012.    

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per al funcionament del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per al 2012, el qual obra en l’expedient. 
 
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per al 2012. 
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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. 
 
 
06.06.06.06.---- APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 20DE L’ANNEX PER AL 20DE L’ANNEX PER AL 20DE L’ANNEX PER AL 2012 AL CONVENI DE COL12 AL CONVENI DE COL12 AL CONVENI DE COL12 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL ·LABORACIÓ ENTRE EL ·LABORACIÓ ENTRE EL ·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’AJDEL BAIX EBRE I L’AJDEL BAIX EBRE I L’AJDEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PEUNTAMENT DE XERTA PEUNTAMENT DE XERTA PEUNTAMENT DE XERTA PER A LA PRESTACIÓ DELR A LA PRESTACIÓ DELR A LA PRESTACIÓ DELR A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATE SERVEI SOCIAL D’ATE SERVEI SOCIAL D’ATE SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓNCIÓNCIÓNCIÓ    
DOMICILIÀRIA.DOMICILIÀRIA.DOMICILIÀRIA.DOMICILIÀRIA.    

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex per al 2012 
del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la 
prestació del servei social d’atenció domiciliària, el qual obra en l’expedient.    
 
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2012 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 9.562,80 €, del qual un 70% 
s’haurà de fer efectiu abans del di 30 de setembre de 2012. 
 
QUART.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies de l’annex al 
conveni signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència 
del Consell. 
 
 
07.07.07.07.----    MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIO EN MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIO EN MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIO EN MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIO EN 
PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DEPAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DEPAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DEPAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL     LS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL     LS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL     LS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL         

 
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de l’habitatge i la 
inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el 
sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants 
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies 
catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa 
del sobreendeutament. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una 
intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i 
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cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant 
els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  
 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables per 
llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari 
procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu 
habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no 
puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un 
d’altre. 
 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives 
pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans 
per a  garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les 
persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb 
les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.   
 
 Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut que l’únic 
camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de 
grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci 
efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Ple d’aquest 
Ajuntament, manifesta el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i ACORDA:    ACORDA:    ACORDA:    ACORDA:       
                 
1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de 
llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti la residència 
habitual. 
 
2.    Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament 
de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a 
l’habitatge.  
 
3.     Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb les 
comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els 
ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de 
l’administració pública davant amb les entitats financeres    per tal que puguin romandre a l’habitatge 
hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou 
habitatge.  
 
4.     Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma 
urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en 
situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, 
així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc 
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de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les 
Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE). 
 
5.       Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions 
locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament 
de famílies a les nostres ciutats. 
 
6.     Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos 
de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense 
ingressos i que es troben en una  situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social,  
per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les 
dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.  
    
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, etc. 
 
 
08.08.08.08.---- MOCIO DE SUPORT A LA INICIAT MOCIO DE SUPORT A LA INICIAT MOCIO DE SUPORT A LA INICIAT MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA PER IVA PER IVA PER IVA PER INSTAR EL GOVERN DE INSTAR EL GOVERN DE INSTAR EL GOVERN DE INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CALA GENERALITAT DE CALA GENERALITAT DE CALA GENERALITAT DE CATALUNYA A TALUNYA A TALUNYA A TALUNYA A 
GARANTIR EL MANTENIMGARANTIR EL MANTENIMGARANTIR EL MANTENIMGARANTIR EL MANTENIMENT DE LES LLARS D’IENT DE LES LLARS D’IENT DE LES LLARS D’IENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALSNFANTS MUNICIPALSNFANTS MUNICIPALSNFANTS MUNICIPALS 

 
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha portat al 
convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, era el millor model 
que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a 
espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants com els 
de les famílies i de la comunitat. 
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives de 
proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les seves famílies. 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una iniciativa 
legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat pública, amb la 
intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu 
és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses 
necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri 
territorial del país... 
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les 
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de 
facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el 
finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la 
seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per 
contribuir a les despeses de funcionament de les llars. 
 
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint respecte els 
convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les condicions bàsiques de 
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qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre 
com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”. 
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció dels fons de 
l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució significativa de la seva 
aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants municipals 
del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar 
el manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que 
els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora 
social i al foment de la convivència. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Ple d’aquest 
Ajuntament, manifesta el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i ACORDA:    ACORDA:    ACORDA:    ACORDA:       
                 
1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de 
llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti la residència 
habitual. 
 
2.    Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament 
de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a 
l’habitatge.  
 
3.     Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb les 
comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els 
ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de 
l’administració pública davant amb les entitats financeres    per tal que puguin romandre a l’habitatge 
hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou 
habitatge.  
 
4.     Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma 
urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en 
situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, 
així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc 
de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les 
Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE). 
 
5.       Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions 
locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament 
de famílies a les nostres ciutats. 
 
6.     Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos 
de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense 
ingressos i que es troben en una  situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social,  
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per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les 
dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.  
    
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, etc. 
 
 
09.09.09.09.----    MOCIÓ DE SUPORT A UNMOCIÓ DE SUPORT A UNMOCIÓ DE SUPORT A UNMOCIÓ DE SUPORT A UN PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST DIGNE PER A POLÍTIQ DIGNE PER A POLÍTIQ DIGNE PER A POLÍTIQ DIGNE PER A POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I FOMUES D’OCUPACIÓ I FOMUES D’OCUPACIÓ I FOMUES D’OCUPACIÓ I FOMENT A L’OCUPACIÓ ENT A L’OCUPACIÓ ENT A L’OCUPACIÓ ENT A L’OCUPACIÓ 
PER A CATALUNYAPER A CATALUNYAPER A CATALUNYAPER A CATALUNYA    

    
Catalunya ha acusat amb molta virulència la caiguda de l’activitat econòmica, i com a conseqüència, durant 
l’any 2008-2009 es va perdre gairebé la meitat de tota l’ocupació creada entre els anys 2000 i 2007. 
Actualment, a març de 2012, Catalunya té 638.247 persones aturades.  
 
La crisi econòmica no amaina, i totes les previsions situen que l’atur per als propers anys continuarà en un 
índex alt. Per això, els alcaldes i alcaldesses veiem amb preocupació el projecte de Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 2012 pel que fa a les retallades en generals i, en concret, a Catalunya, en matèria de 
polítiques actives d’ocupació i de foment de l’ocupació.  
 
En concret, aquestes retallades pressupostàries afecten en un 97% les polítiques de foment de l’ocupació: 
plans d’ocupació, mesures de desenvolupament local a través dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament 
Local (AODL) i mesures d’orientació laboral. També es veu afectada amb una rebaixa del 16% la formació 
ocupacional dirigida als aturats i aturades.  
 
Sens dubte, si es manté la proposta de pressupostos Generals de l’Estat 2012, aquesta afectarà de ple les 
actuacions i mesures que venen desenvolupant els ajuntaments en matèria d’ocupació i, per tant, la 
situació de les persones en atur s’agreujarà; sobretot d’aquelles persones que ja no cobren prestació o 
subsidi. Tot això pot crear una situació que faci perillar la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.  
 
Els ajuntaments sempre hem estat compromesos activament en el desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació però, en el moment actual, el nostre paper està sent essencial perquè l’àmbit local és el 
millor espai de coneixement de les necessitats territorials en matèria d’ocupació. Hem entès la nostra 
obligació d’actuar amb responsabilitat dins les nostres possibilitats, ja que l’ocupació esdevé un paper 
important en la cohesió i benestar social al nostre territori.  
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Ple d’aquest 
Ajuntament, manifesta el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i ACORDA:    ACORDA:    ACORDA:    ACORDA:       
                 
1. Demanar a tots els Grups parlamentaris del Congrés de Diputats que defensin mantenir aquest 2012 les 
mateixes assignacions pressupostàries per a Catalunya en matèria de polítiques actives d’ocupació i foment 
de l’ocupació que havia el 2011.  
 
2. Traslladar aquesta resolució al Conseller d’Empresa i Ocupació tot demanant el suport del Govern de la 
Generalitat a aquesta petició.  
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3. Fer arribar aquest acord a tots els Grups del Parlament de Catalunya. 
 
 
10101010....---- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DATA DE LA DARRERA  DATA DE LA DARRERA  DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA.CONVOCATÒRIA.CONVOCATÒRIA.CONVOCATÒRIA.    

 
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. 
 
 
11111111....---- QÜESTIONS SO QÜESTIONS SO QÜESTIONS SO QÜESTIONS SOBREVINGUDESBREVINGUDESBREVINGUDESBREVINGUDES    

 
Prèvia ratificació de la urgència, a proposta de l’alcaldia, se sotmet a consideració del ple la següent 
proposta d’acord: 
    
QS1.QS1.QS1.QS1.---- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX 
EBRE I MONTSIÀ.EBRE I MONTSIÀ.EBRE I MONTSIÀ.EBRE I MONTSIÀ.    
    
L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la seva sessió 
constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que regeixen aquesta entitat. 
Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de desembre de 2008 es va procedir a la modificació 
del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i per tal d’atendre 
diversos requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En la sessió de l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012, s’ha acordat, per 
unanimitat, procedir a la modificació d’aquest text.  La motivació bàsica per procedir a la modificació actual 
és la renovació de la Junta Executiva. Els estatuts vigents recullen de forma nominal els membres de la 
Junta la qual cosa impedeix donar compliment al mandat estatutari de la seva renovació cada tres anys. És 
per això que s’ha treballat en una proposta de renovació, realitzada mitjançant proposta de la presidència i 
fonamentada en criteris de representativitat política, en el cas dels ens consorciats públics i territorial en el 
cas dels ens consorciats privats.  Arran la necessitat d’actualitzar aquestes disposicions s’ha cregut oportú 
adequar també l’àmbit territorial del Consorci amb l’esment de les dues noves entitats locals creades 
recentment: l’EMD de Bítem i l’EMD de Campredó. Aquest fet dóna lloc a la modificació del nombre total 
de membres consorciats per tal de mantenir l’equilibri públic-privat que preveu la normativa de 
desenvolupament dels grups d’acció local.  D’altra banda, s’han perfilat els òrgans de govern i els òrgans 
tècnics i s’ha adaptat alguna disposició a l’actual regulació dels grups d’acció local.  Tot plegat conforma 
una proposta de modificació d’estatuts que preveu una operativitat més adequada a la realitat del 
Consorci, palesa per la dinàmica de funcionament d’aquests darrers tres anys. 
 
L’acord de l’Assemblea, per aplicació de la normativa vigent, preveu traslladar aquest acord als ens que 
integren el Consorci per tal que, els ens locals, d’acord amb el que disposa l’article 322 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis, ratifiquin la modificació aprovada i procedir a la publicació reglamentària per a 
la seva efectivitat, la qual es delegarà al Consorci. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text. 
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Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
Primer. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
que s’annexa a aquesta proposta. 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci, amb la delegació expressa que procedeixi a la publicació de 
l’acord inicial. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un 
nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text per part del Consorci. 
 
    
12121212....---- PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES.    

 
No se’n produeixen. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:45 h. , de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en onze (11) fulls,  rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 
 
 
 


