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ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA URGENT  URGENT  URGENT  URGENT 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 28282828 DE MARÇ  DE MARÇ  DE MARÇ  DE MARÇ DE 2012DE 2012DE 2012DE 2012    
    

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:00 h. del dia 28 de març 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: 
 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Jaume Lafarga Falcó 
- Lino Bertran Morell 
 
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 065/2012 de 27 de març de 2012, 
que són els següents: 
    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----        APROVACIÓ DE LA URGÈAPROVACIÓ DE LA URGÈAPROVACIÓ DE LA URGÈAPROVACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒNCIA EN LA CONVOCATÒNCIA EN LA CONVOCATÒNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SERIA DE LA SERIA DE LA SERIA DE LA SESSSSSIÓ PLENÀRIA. SIÓ PLENÀRIA. SIÓ PLENÀRIA. SIÓ 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 065/2012 de convocatòria i que estan 
motivats per raons d’interès públic. 
 
Tots aquests fets 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. 
 
    
01.01.01.01.---- APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL ARRAN  APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL ARRAN  APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL ARRAN  APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL ARRAN EL REIAL DECRETEL REIAL DECRETEL REIAL DECRETEL REIAL DECRET----LLEI 4/2012LLEI 4/2012LLEI 4/2012LLEI 4/2012    

 
Vist que amb data 27 de març, es va elaborar per aquesta Corporació Local (d'acord amb la seva potestat 
d'autoorganització) el present Pla d'Ajustament  que es transcriu en aquest acord.  
 
Vist que amb data 27 de març, es va informar favorablement per l'Intervenció, aquest Pla d'Ajustament.  
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Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, i de conformitat amb l'establert en 
l'article 7 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals, i la Disposició Addicional Tercera del Reial decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, el Ple adopta el següent ACORD:ACORD:ACORD:ACORD:    
 
1r. Aprovar el present Pla d'Ajustament , el contingut del qual compleix amb els requisits previstos en 
l'article 7 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.  
 
2n. Adquirir els següents compromisos: 
 
Adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat pressupostària, límits 
de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el d'amortització de 
l'operació d'endeutament que es prevegi concertar en el marc del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer 
(que serà com a màxim de 10 anys de durada).  
 
Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust. 
 
Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària per 
al seguiment del compliment d'aquest pla d'ajust, així com qualsevol altra informació addicional que es 
consideri precisa per garantir el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute 
públic i les obligacions de pagament a proveïdors.  
 
3r. Trametre el present Pla d'Ajustament , l'endemà de la seva aprovació pel Ple a l'òrgan competent del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica. 
 
 
02.02.02.02.---- MOCIÓ DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI COM A INFRAESTRUCTURA PRIORITÀRIA EN LA  MOCIÓ DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI COM A INFRAESTRUCTURA PRIORITÀRIA EN LA  MOCIÓ DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI COM A INFRAESTRUCTURA PRIORITÀRIA EN LA  MOCIÓ DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI COM A INFRAESTRUCTURA PRIORITÀRIA EN LA 
REVISIÓ DE LA XARXA CENTRAL TRANSEUROPEA DE TRANSPORT (CORE NETWORK)REVISIÓ DE LA XARXA CENTRAL TRANSEUROPEA DE TRANSPORT (CORE NETWORK)REVISIÓ DE LA XARXA CENTRAL TRANSEUROPEA DE TRANSPORT (CORE NETWORK)REVISIÓ DE LA XARXA CENTRAL TRANSEUROPEA DE TRANSPORT (CORE NETWORK)    

 
El Grup Municipal Socialista EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA: 
 
Atès que aquesta infraestructura del mediterrani és una infraestructura vital pel desenvolupament 
econòmic i de cohesió de les ciutats mediterrànies i per a l’Estat Espanyol i Europa. 
 
Atès que aquesta informació reforça la unió entre l’eix mediterrani i les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que recentment, els alcaldes de l’Arc Mediterrani han signat un decàleg per tal de fer front per instar 
el govern d’Espanya i la Unió Europea que incloguin el Corredor del Mediterrani com infraestructura 
prioritària en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de Transport (Core Network), que es farà 
properament. 
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Atès que entre altres aspectes, assenyala que el futur del nostre model productiu està en les 
infraestructures ferroviàries, en la seva doble versió d’alta velocitat per a passatgers i plataforma de 
mercaderies en ample europeu, i també de la navegació marítima a curta distància, a més de l’oferta 
intermodal per carretera. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, i a proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el 
ple de l’ajuntament de Xerta ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA: 
 
1. Donar suport al document signat pels alcaldes de l’Arc Mediterrani en defensa del Corredor del 
Mediterrani com infraestructura prioritària en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de Transport 
(Core Network). 
 
2. Instar a que es reconegui la necessitat d’ubicar una infraestructura d’estació logística de mercaderies i 
passatgers que atengui les necessitats de desenvolupament presents i futures de les Terres de l’Ebre, 
donada la estratègica situació del nostre territori i que el traçat del corredor del Mediterrani afectarà de ple 
el Terme Municipal de l’aldea, en el que està situada l’estació ferroviària central de les nostres terres. 
 
3. Donar trasllat d’aquesta moció i del contingut del document a tots els grups polítics parlamentaris 
autonòmics, espanyols i europeus, així com a la resta d’ajuntaments del Baix Ebre, per tal que traslladin a 
les cambres i als plens municipals el contingut del decàleg. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:30 h. , de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en tres (3) fulls,  rubricats amb la meva signatura. 
En dono fe. 
 
 
 


