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ACTA  NÚM. 7  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 4 DE JUNY DE 2013 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 18:35 h. del dia 4 de juny de 2013, 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: 
 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Vicenç Carrera Torres 
- Ramon Sanchez Garrido 
- Jaume Lafarga Falcó 
- Lino Bertran Morell 
 
No hi assisteixen: 
-  Roger Aviñó Martí 
- Roser Caballeria Ayala 
 
 El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la Sra. Roser Caballeria Ayala. 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Roser Guinart Subirats, 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 145/2013 de        
28 de maig de 2013, que són els següents: 
 
1. Proposta d’aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’entitat. 
3. Dació de compte de l’informe d’intervenció complementari a l’informe sobre el compliment de 

l’objectiu de l’estabilitat, el deute públic i de la regla de la despesa de l’expedient d’aprovació del 
pressupost general de l’entitat. 

4. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre la morositat del primer trimestre.  
5. Proposta d’acord d’aprovació del nou redactat i la modificació de tarifes de  l’ordenança fiscal 

reguladora del subministrament d’aigua potable del municipi de Xerta. 
6. Declaració de serveis essencials per la futura contractació de personal laboral temporal o 

funcionari interí. 
7. Proposta d’aprovació de la revocació de la delegació a BASE, de la recaptació en període voluntari 

de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de 
titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics. 

8. Proposta d’aprovació de la celebració de les festes tradicionals amb bous, el corresponent 
programa d’espectacles. 
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9. Moció presentada pel grup municipal PSC-PM en relació al deute de la Generalitat i el 
finançament local. 

10. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
11. Precs i preguntes. 

 
Ara bé, el Sr. alcalde, pren la paraula i retira el punt núm. 7 “Proposta d’aprovació de la revocació de 
la delegació a BASE, de la recaptació en període voluntari de la taxa per ús privatiu o aprofitament 
especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses 
subministradores de serveis públics”, atès que s’ha parlat amb BASE, i ens enviaran el conveni per tal 
d’aprovar-ne l’actualització, no té cap sentit que ara s’aprovi aquesta revocació, quan més endavant 
el que s’ha de fer és actualitzar l’esmentat conveni, incloent-hi aquesta legislació.  
 
A continuació el Sr. Moisés exposa que s’hauria d’introduir un punt a l’ordre del dia, atès que s’hauria 
de derogar l’ordenança  reguladora de la senyalització a la via pública, atès que tal i com està 
redactada és inviable i de difícil aplicació. S’obre un debat sobre aquest tema i finalment, se sotmet a 
votació i s’aprova per unanimitat dels regidors introduir aquest punt a l’ordre del dia.   
 
01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, l’acta corresponent a les sessió plenària ordinària 
núm. 6 duta a terme el 2 d’abril de 2013. 
 
 
02.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 
DE L’ENTITAT. 

 
La secretària interventora, dona compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del pla 
d’ajust de l’Ajuntament de Xerta i es reprodueix a continuació: 
 
“En virtud de lo establecido en el artículo 10 del RD-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 

Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente,  

 

PRIMERO. Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos: 

 

- Artículo 135 de la Constitución Española. 

 

- Artículo 10 del RD -ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los 

pagos a proveedores. 

 

- Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
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- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-. 

 

SEGUNDO. Según lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 

la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Administración 

que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada 

mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre 

en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos: 

 

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, 

total del crédito disponible y el crédito dispuesto: 

  

Ente avalista 
Saldo a: 

a 31 marzo a 30 junio a 30 septiembre a 31 diciembre 

Administración General Estado  0,00 0,00 0,00 0,00

CCAA  0,00 0,00 0,00 0,00

EELL  0,00 0,00 0,00 0,00

Total  0,00 0,00 0,00 0,00

 

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá 

información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores:  

 

(En miles de euros) 
Antigüedad 

Total 

Año: 2013 

Año 

2012 

Año 

2011  

Ejercicios 

Anteriores 

Obligaciones 

reconocidas 

pendientes de pago 

clasificadas por 

antigüedad  

1er. 

trimestre 

2º 

trimestre 

3er. 

trimestre 

4º 

trimestre 

Capítulo 2  16,19 0,00 0,00 0,00 9,90 5,09 0,00 31,18

Capítulo 6  0,00 0,00 0,00 0,00 96,44 0,00 0,00 96,44

Otra deuda comercial  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total  16,19 0,00 0,00 0,00 106,34 5,09 0,00 127,62

 

c) Operaciones con derivados: 

 

      Saldo a: 

Operaciones con 

derivados 
Descripción a 31 marzo a 30  junio a 30 septiembre a 31 diciembre 

Operación 1   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 2   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 3   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 4   0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de operaciones   0,00 0,00                     0,00 0,00
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Total  0,00 0,00 0,00 0,00

 

d) Cualquier otro pasivo contingente: 

 

(En miles de euros) Saldo a: 

Otro pasivo 

contingente 
Descripción a 31 marzo a 30 junio a 30 septiembre a 31 diciembre 

Pasivo 1  0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 2  0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 3  0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 4  0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de pasivos 

contingentes 
0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

 

e) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas 

adicionales adoptadas. 

 

ingresos 
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada) 
 

Descripción medida 

de ingresos 

Dato 

del 

plan 

de 

ajuste 

Ajustes 

acumulados 

en 

ejercicios 

anteriores 

1er. 

trimestre 

2º 

trimestre 

3er. 

trimestre 

4º 

trimestre 

Proyección 

anual 2013 

estimada 

Ajustes 

acumulados 

hasta el 

presente 

ejercicio 

Desviación 

de la 

estimación 

anual / plan 

de ajuste 

Medida1: Subidas 

tributarias, 

supresión de 

exenciones y 

bonificaciones 

voluntarias.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Medida 2: Refuerzo 

de la eficacia de la 

recaudación 

ejecutiva y 

voluntaria (firma de 

convenios de 

colaboración con 

Estado y/o CCAA).  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Medida 3: Potenciar 

la inspección 

tributaria para 

descubrir hechos 

imponibles no 

gravados.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Medida 4: Correcta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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financiación de 

tasas y precios 

públicos  

Medida 5: Otras 

medidas por el lado 

de los ingresos 

197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 

AHORRO TOTAL 

GENERADO POR LAS 

MEDIDAS relativas 

a ingresos 

CORRIENTES  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ahorro total 

generado por las 

medidas relativas a 

ingresos  

197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

Gastos 
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada) 
 

Descripción 

medida de gastos 

Dato 

del 

plan 

de 

ajuste 

Ajustes 

acumulados 

en 

ejercicios 

anteriores 

1er. 

trimestre

2º 

trimestre 

3er. 

trimestre

4º 

trimestre 

Proyección 

anual 

2013  

estimada 

Ajustes 

acumulados 

hasta el 

presente 

ejercicio 

Desviación de la 

estimación 

anual / plan de 

ajuste 

Ahorro en capítulo 

1 del Pto 

consolidado 

(medidas 1,2, 3, 4, 

5, y 6)  

0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 0% 

Ahorro en capítulo 

2 del Pto 

consolidado 

(medidas 7, 9, 10, 

12, 13, 14 y 15 )  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ahorro en capítulo 

4 del Pto 

consolidado 

(medida 8)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ahorro en capítulo 

6 del Pto 

consolidado 

(medida 11)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ahorro en otras 

medidas de gasto 

(medida 16)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

De ellas (medida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
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c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para 

ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones: 

 

Una de las desviaciones del plan de ajuste aparece en el capítulo 1, relativa a la aplicación por las 

Entidades Locales de lo que se ha dispuesto en los artículos 2 del RD Ley 20/2012, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de 

Presupuestos generales del Estado para  el presente ejercicio, se establece eliminar las cantidades 

derivadas de la paga extraordinaria y de les paguas adicionales de complemento específico o 

equivalentes.  

 

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 

crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe debe darse 

cuenta a Pleno de la Corporación.  
 

En   Xerta, a 17 d’abril de 2013. 

Roser Guinart 

 La Secretària Interventora,” 

03.-. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ COMPLEMENTARI A L’INFORME SOBRE EL 
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ESTABILITAT, EL DEUTE PÚBLIC I DE LA REGLA DE LA DESPESA DE 
L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT. 

 
La secretària interventora, dona compte de l’informe d’intervenció complementari a l’informe sobre 
el compliment de l’objectiu de l’estabilitat, el deute públic i de la regla de la despesa de l’expedient 
d’aprovació del pressupost general de l’entitat que es reprodueix a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS 

 

1.1. En data 18 de desembre de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost de l’exercici 

2013. Per al càlcul del compliment de la regla de la despesa, com a base de càlcul es va utilitzar 

16) otras medidas 

de gasto corriente 

De ellas (medida 

16) otras medidas 

de gasto no 

corriente  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

AHORRO TOTAL 

GENERADO POR 

LAS MEDIDAS 

relativas a gastos 

CORRIENTES  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Ahorro total 

generado por las 

medidas relativas 

a Gastos  

0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 0%
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l’estimació de la liquidació de l’exercici 2011 ja que aleshores, no s’havia procedit encara al 

tancament comptable i aprovació de la liquidació de l’exercici 2012. 

 

1.2. Amb posterioritat a l’aprovació del pressupost, la IGAE ha publicat una relació d’ajustos a aplicar 

per a la determinació de la regla de la despesa i el càlcul de l’estabilitat, recollits als formularis 

relatius al Pressupost aprovat que cal enviar telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, de conformitat a l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre de subministrament d’informació 

prevista a la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

2. 1. D’acord amb les dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, aprovada en data 26 de 

març de 2012. 

 

2.2. Atès els articles 11 i 12 de la LOEPiSF, i considerant els ajustos a aplicar en la determinació de 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i en el càlcul de la regla de la despesa, es comprova que 

l’estabilitat pressupostària dóna un import de 236.529,65€ i la regla de la despesa a la data actual, 

un nou límit de 858343,94€, de conformitat amb el següent detall: 

 

2.2.1. Estabilitat pressupostària: 

Pressupost 2013:

 Ingressos no financers (cap.1 a 7 d'ingressos) 1067800

- Despeses no financeres (cap. 1 a 7 de despeses): 1048450

DÈFICIT / SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI NO FINANCER 19350

+/- AJUSTOS: 217179,65

CAPACITAT (si és +)/ NECESSITAT (si és -) DE 

FINANÇAMENT: 236529,65  
2.2.2. Regla de la despesa: 
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CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE
BASE DE CÀLCUL: PRESSUPOST LIQUIDAT 

EXERCICI 2012 (Obligacions reconegudes)

Capítol 1 320.365,71

Capítol 2 370.000,00

Capítol 3 24.120,25

Capítol 4 83.000,00

Capítol 5 17.379,59

Capítol 6

Capítol 7

Suma de despeses no financeres (Cap. 1 a 7) 814.865,55

-Interessos del deute computats al cap.3 -14.120,25

-Despeses finançades amb fons finalistes procedents 

d'altres AAPP 351.378,44

+/- Ajustos segons SEC 38.211,32

Total despesa computable 487.578,18

Taxa de referència de creixement del PIB per a 2013 1,7%

Despesa computable incrementada per la taxa de 

referència: (Total despesa computable x (1+0,017)) 495.867,01

+Canvis normatius que suposin un increment de la 

recaptació (Art.12,4 LOEPiSF) 132.000,00

-Canvis normatius que suposin un decrement 

permanent de la recaptació (Art.12,4 LOEPiSF)

A)LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 2012: 627.867,01

PRESSUPOST APROVAT 2013

Cap.1 402.743,03

Cap.2 477.006,97

Cap.3 47.500,00

Cap.4 102.500,00

Cap.6 18.700,00

Cap.7

Suma de despeses no financeres (Cap. 1 a 7) 1.048.450,00  
3. CONCLUSIONS 

 

3.1.En relació a l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 

 

Tenint en compte els ajustos publicats per la IGAE amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost, 

s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària igual que en el moment de l’aprovació del pressupost. 

 

3.2. En relació a la regla de la despesa: 
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Considerant els ajustos que la IGAE ha publicat posteriorment a l’aprovació del Pressupost i prenent 

com a referència per al càlcul de la regla de la despesa, la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, 

es comprova que es compleix amb la regla de la despesa.  Com en el moment de l’aprovació del 

pressupost també es complia amb la regla de la despesa, no caldrà prendre cap actuació. 

 

3.3. Conclusions finals: 

 

Tenint en compte els nous ajustos publicats per la IGAE fins a la data i les dades de la liquidació del 

pressupost de l’exercici 2012, aprovada en data 19 d’abril de 2013,  actualment es compleix amb 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària i es compleix amb la regla de la despesa, amb la qual cosa, en 

conjunt es compleix amb el que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, no sent necessari la formulació d’un pla econòmic financer. 

 

Xerta, 26 d’abril de 2013 

 

Roser Guinart Subirats 

La secretaria interventora” 

 

 
04.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA MOROSITAT DEL PRIMER 
TRIMESTRE 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials va establir en el seu punt 4.3 l'obligatorietat de realitzar un informe amb 
caràcter trimestral en relació al compliment dels terminis de pagament. Aquest informe s'ha de 
trametre al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya. 
I en compliment de l'article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, cal tanmateix donar compliment a 
les obligacions recollides en aquest article envers els òrgans competents de la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas i las Entidades Locales del Ministerio 
d'Economia i Hisenda. 
 
Per tot això, es dona compte de l’informe de morositat del primer trimestre. La secretària 
interventora, informa que en data 31 de març de 2013, l’import de les obligacions pendents de 
pagament que incomplien els terminis de l’article 216.4 del Text refós de la Llei de  Contractes del 
sector públic era de 188.951,24€ els quals corresponen a la quantitat de 101 factures. 
 
 
05.- PROPOSTA D’ACORD DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, GAS I ELECTRICITAT I APROVACIÓ DE LA NOVA 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE 
XERTA 

 
En data 18 de novembre de 2005 es va signar el contracte administratiu de la concessió 
administrativa per a l’adjudicació del Servei municipal d’aigua corrent a domicili del municipi de 
Xerta, d’acord amb l’aprovació efectuada pel Ple de l’ajuntament en data 14 d’octubre de 2005, en el 
qual es va resoldre el concurs convocat per contractar i atorgar la concessió administrativa 
esmentada i adjudicar-la a l’empresa SOREA SA. 
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El Plec de condicions economico-administratives d’explotació reguladores de la concessió 
administrativa per a l’adjudicació del serviu municipal d’aigua corrent domiciliària, mitjançant 
concurs públic de concessió administrativa per a la gestió indirecta del servei i simultàniament 
l’expedient de contractació i obertura del tràmit de licitació mitjançant la modalitat de concurs públic 
oberta va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 20 de maig de 2005. 
 
L’empresa SOREA, després de diverses negociacions, ha presentat en data 16 de maig de 2013,  una 
proposta de tarifes que garanteixen l’equilibri econòmic de la concessió, d’acord amb la Memòria i 
estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua corrent 
domiciliària de Xerta (Baix Ebre), 
 
En conseqüència, l’Alcalde sotmet a consideració del Plenari l’aprovació del present ACORD:  
 
1.- Aprovar provisionalment el nou redactat que consta a l’expedient i la modificació de tarifes de 
l’ordenança fiscal reguladora del subministrament d’aigua potable, que són les següents: 
 
a) Tarifes de subministrament d’aigua: 

Mínim de consum 
Habitatges     9,00 m3/uc/trim. 
Indústries i locals comercials 15,00 m3/uc/trim. 
Preu del subministrament 
Domèstics:  

a) Fins a 36 m3/uc/trim  0,2600 €/m3 
b) De 36  a 64 m3/uc/trim 0,5000 €/m3 
c) Excés de 64 m3/uc/trim 0,9500 €/m3 
Industrials: 

a) Fins a 50 m3/uc/trim  0,2570 €/m3 
b) De 36  a 100 m3/uc/trim 0,4503 €/m3 
c) Excés de 100 m3/uc/trim 0,8971 €/m3 
 
b) Conservació d’escomeses i comptadors 

Per cada escomesa/comptador 1,0000 €/ab/trim. 
 
2.- Derogar l’ordenança fiscal número 19 reguladora del subministrament d’aigua potable, gas i 
electricitat de l’Ajuntament de Xerta, actualment vigent. 
 
3.- Notificar el present acord a la comissió de preus de Catalunya, adjuntant la Memòria i estudi 
econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua corrent 
domiciliària de Xerta (Baix Ebre), presentada per l’empresa concessionària, SOREA. 
 
4.-.- Notificar el present acord a SOREA, entitat concessionària del servei d’aigua domiciliària al 
municipi de Xerta. 
 
5.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa s’ha d’exposar al públic en 
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la 
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publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
6.- Finalitzat el termini d’exposició pública, un cop resoltes les al·legacions, si se’n produeixen, i 
havent rebut l’informe favorable de la Comissió de Preus de Catalunya, l’acord provisional s’elevarà a 
definitiu i el text íntegre d’aquesta ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment  
en que entrarà en vigor. 
 
El Sr. alcalde, abans de sotmetre aquest acord a votació i demanar el vot individualitzat de cadascun 
dels regidors assistents al Ple, aclareix que a petició de l’empresa SOREA se li donarà tota la 
documentació a la mateixa per tal que ho tramitin ells davant la Comissió de Preus. 
 
Fets aquests aclariments, el Sr. alcalde manifesta que pujar les tarifes no es la millor postura, però 
després de tants mesos negociant i discutint amb l’empresa SOREA,  entén que per responsabilitat 
del càrrec que ocupa i respectant els acords de la majoria dels equips de govern anteriors, quan es va 
fer la concessió, les tarifes proposades per al 2013, s’haurien d’acceptar, de fet estem parlant de les 
de 2013, que s’aplicaran quan s’hagin aprovat definitivament i s’aniran prorrogant fins que es torni a 
negociar.  
 
S’obre un debat sobre la conveniència o no de modificar les tarifes i finalment se sotmet a votació i 
s’aprova amb el vot favorable del Sr. Moisés Fabra, l’alcalde i els vots favorables del Sr. Joan Mola, el 
Sr. Vicenç Carrera, el Sr. Ramon Sánchez, el Sr. Lino Beltran i Jaume Lafarga. I amb el vot en contra 
del Sr. José Villaubi atès que no considera que els costos que presenta l’empresa SOREA siguin tan 
elevats.  
 
 
06.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE SERVEIS ESENCIALS PER PODER DUR A TERME 
CONTRACTACIONS FUTURES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O FUNCIONARI INTERÍ. 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per providència de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2013, es va disposar que s'emetés informe en 
relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a terme 
contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb 
proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o 
afecten al funcionament dels serveis públics essencials, que permetin mantenir la qualitat en els 
serveis que presta aquest ajuntament. 
 
1.2. En data 27 de maig de 2013 la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic en 
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme contractacions 
futures de personal laboral temporal o funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els 
serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord. 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013, publicada en el BOE de 28 de desembre de 2012 (en endavant 
LPGE 2013), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de 
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personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa 
l’administració local. 
 
2.2. L’art. 23.Dos LPGE 2013, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2013 no es procedirà 
a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que 
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
En conseqüència, l’Ajuntament de Xerta només procedirà a la contractació de personal laboral 
temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats urgents i 
inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es consideri prioritària o que 
afecti al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
2.3 En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest Ajuntament, es 
considera que la Corporació només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal 
o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents, motivats degudament: 
Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren 
prioritaris i essencials: 

1. Per desenvolupar les tasques de socorrisme aquàtic a les piscines municipals durant la 
temporada d’estiu. 

2. Per desenvolupar tasques administratives en moments puntuals d’acumulació de feina, per 
vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 

3. Per desenvolupar les tasques de brigada i/o neteja en moments puntuals d’acumulació de 
feina, per vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 

4. Per desenvolupar les funcions pròpies del Servei d’arquitectura municipal. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD 
 
ÚNIC.- Declarar que l’Ajuntament de Xerta només procedirà a la contractació de personal laboral 
temporal o nomenament de personal funcionari interí, per a cobrir necessitats urgents i inajornables 
referides als següents serveis, que es consideren prioritaris i essencials: 

1. Per desenvolupar les tasques de socorrisme aquàtic a les piscines municipals durant la 
temporada d’estiu. 

2. Per desenvolupar tasques administratives en moments puntuals d’acumulació de feina, per 
vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 

3. Per desenvolupar les tasques de brigada i/o neteja en moments puntuals d’acumulació de 
feina, per vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 

4. Per desenvolupar les funcions pròpies del Servei d’arquitectura municipal. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
07.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI A BASE, DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT 
ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS 
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Tal i com s’ha aprovat a l’inici del ple, aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia.  
 
08.-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ D’ACTES TRADICIONALS AMB BOUS I 
PROGRAMA D’ESPECTACLES. 

 
El proper mes de juliol es celebraran les festes d’estiu de Sant Jaume, ja tradicionals a la nostra 
població. 
 
L’Ajuntament ha previst dur a terme els actes amb bous que tot seguit s’indiquen: 
 
Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 
26/07/13 Bous al carrer 18:00 21:00 Carrers de la població 
27/07/13 Bous al carrer 08:00 09:30 Carrers de la població 
27/07/13 Bous al carrer 18:00 21:00 Carrers de la població 
 
La Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre té la competència d’aprovar les 
autoritzacions per dur a terme actes festius en els que hi participin bous. 
 
Atenent tot l’exposat, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
1r.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de les festes d’estiu de Sant 
Jaume. 
 
2n.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 
 
Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 
26/07/13 Bous al carrer 18:00 21:00 Carrers de la població 
27/07/13 Bous al carrer 08:00 09:30 Carrers de la població 
27/07/13 Bous al carrer 18:00 21:00 Carrers de la població 
 
3r.- Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb 
bous amb motiu de les festes d’estiu de Sant Jaume.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
09.- MOISES FABRA SERRAL, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA - PROGRÉS MUNICIPAL 
A L’AJUNTAMENT DE XERTA, PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ: 

 
DEUTE GENERALITAT I FINANÇAMENT LOCAL 

 
Si bé som plenament conscients que l’actual situació econòmica crítica i excepcional està afectant a 
totes les administracions, a ningú se li escapa que aquesta afecta de manera especial al món local.  
 
Els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya estan disminuint progressivament els recursos 
compromesos cap als ajuntaments i aquesta última no resol el deute pendent amb el municipalisme.  
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Una minva d’ingressos a la que cal afegir, entre d’altres, la caiguda dels ingressos propis; el descens 
generalitzat de l’activitat econòmica; les retallades en subvencions com en l’àmbit educatiu català; 
els augments de la tarifa de l’aigua per part de l’ATLL i de l’IVA per part del Govern de l’Estat, i que 
han comportat nous sacrificis econòmics per a les arques municipals.  
 
En l’àmbit econòmic els ajuntaments catalans patim una situació financera límit. Una situació, 
agreujada amb el deute que la Generalitat de Catalunya té amb el món local. Exigim a la Generalitat 
que resolgui aquest deute pendent amb els ens locals que, calculem pot ser d’uns 1.000 milions 
d’euros. Sabem que hi ha deute no reconegut perquè no computi com a dèficit. Demanem al Govern 
català que aprofiti el nou Pla de proveïdors anunciat pel Ministre Montoro, que prioritza els 
ajuntaments a l’hora de cobrar els diners pendents de les autonomies, i que pagui immediatament 
als ajuntaments catalans. 
 
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una moció en aquesta línia, que insisteix en la necessitat 
de redactar de manera urgent la nova Llei d’Hisendes Locals, la qual, s’hauria de tramitar juntament 
amb la nova Llei de Governs Locals de Catalunya, tenint com a eix rector el model de finançament 
local que fixen els principis estatutaris. 
 
Demanem, en definitiva, que d’una vegada, es resolgui el greu problema de finançament  del món 
local. Necessitem un finançament just i suficient que garanteixi la qualitat de prestació dels serveis 
públics. Volem un nou i millor finançament local, fonamentat en el nostre marc institucional que 
permeti atendre les competències transferides.  
 
Instem a la Generalitat a garantir el finançament dels serveis públics conveniats amb el món local, 
així com els seus compromisos econòmics mitjançant la Llei de Barris i en favor dels serveis socials, 
pactant com es manté la cohesió social i no deixant sense assistència ningú. Volem un model de 
finançament local consensuat, que garanteixi l’autonomia política local i unes competències i 
recursos econòmics clarament definits. Exigim un finançament adequat i suficient pel 
desenvolupament de les polítiques públiques i prestació dels serveis que els ajuntaments donem. 
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Xerta la següent PROPOSTA D’ACORD: 

 
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya a fer públic, en el termini d’un mes, el deute que té 
reconegut a favor de l’ajuntament de Xerta així com, tots aquells derivats d’acords i convenis signats 
entre la Generalitat i l’ajuntament de Xerta encara que no constin com a deute reconegut. 
 
2. Enviar en el termini d’un mes a l’ajuntament de Xerta un certificat que acrediti el deute global 
amb aquesta institució, per tal que consti com a deute reconegut, i  a signar els convenis pendents 
amb l’ajuntament de Xerta per tal de formalitzar aquest deute.  
 
3. A liquidar a l’ajuntament de Xerta, el total dels deutes reconeguts i no reconeguts en el termini 
màxim de tres mesos. 
 
4. A redactar de manera urgent una Llei  de Hisendes locals de Catalunya que desenvolupi el capítol 
3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquesta Llei ha de tenir  com a eix rector, un 
model de finançament  incondicionat segons preveuen els principis estatutaris, i s’haurà de tramitar 
al mateix temps que la Llei de Governs Locals. 
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5. A complir els terminis acordats amb les Diputacions en el Pla extraordinari d’assistència financera 
local, que va consistir en un préstec a la Generalitat de 211 milions d‘euros, i que instava al Govern a 
retornar aquest préstec abans de finalitzar el 2012. 
 
6. A fer públic el llistat d’inversions aprovades, pressupostades i no executades amb l’ajuntament de 
Xerta i consignar una dotació extraordinària als propers pressupostos que possibilitin acabar les 
obres i prestar els serveis ja iniciats.  
 
7. Demanem al Govern català que aprofiti el nou Pla de proveïdors anunciat pel Ministre Montoro, 
que prioritza els ajuntaments a l’hora de cobrar els diners pendents de les autonomies, i que pagui 
immediatament als ajuntaments catalans. 
 
8. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament 
de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
10.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA. 

 
Es dona compte 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, és a dir, del Decret núm.  83 al 145 de l’any 2013 
 
Entre els Decrets dels quals se’n dona compte està el Decret núm. 113 d’aprovació de la Liquidació 
de 2012. 
 
 
11.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA 
A LA VIA PÚBLICA 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió duta a terme el dia 5 de desembre de 2008 va aprovar 
inicialment l’ordenança reguladora de la senyalització específica a la via pública i  va esdevenir 
aprovada definitivament transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hi haguessin 
produït al·legacions.  
 
El seu acord provisional va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 296 
(fascicle tercer), de data 24 de desembre de 2008 i el seu acord definitiu en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, número 56, de data 9 de març de 2009. 
 
En data 8 d’octubre de 2009, el Ple va acordar que l’ordenança tingués un increment zero respecte 
l’exercici 2009. Dit acord va ser sotmès a exposició pública durant el termini d’un mes sense produir-
se’n al·legacions ni suggeriment, per la qual cosa l’Ordenança Fiscal va quedar prorrogada per a 
l’exercici 2010, i següents mentre no se n'acordés la seva modificació o derogació. 
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Actualment s’ha detectat que d’aquesta ordenança no s’adequa als costos reals i a realitat del 
municipi, consegüentment, és procedent derogar-la.  
  
És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’ordenança fiscal reguladora  de la 
senyalització específica a la via pública, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 56, de 
data 9 de març de 2009,  de conformitat amb allò que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Base de Règim Local, i l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 17 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per tot l’anterior, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Derogar l’ordenança fiscal de l’ajuntament de Xerta reguladora de la senyalització específica 
a la via pública, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 56, de data 9 de març de 2009. 

 
Segon.- Donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. alcalde comenta que hi hauria dos assumptes a tractar dintre de Precs i Preguntes: 
 
PRIMER.- COMPENSACIÓ SALDOS AMB L’EMPRESA SOREA 
 
En primer lloc, l’escrit i documentació presentada per l’empresa SOREA (RE 1/2013/1076) sobre 
l’Estat de comptes de la gestió del Servei Municipal de Xerta dels anys 2007-2012 on es presenta un 
saldo a favor de l’Ajuntament de 2.767,39€, tenint en compte el cànon de la concessió i el dret d’ús 
de tots aquests anys i també la recuperació del cànon anticipat en el 2007. 
 
La proposta de SOREA és compensar aquest saldo amb el total dels consums municipals 
corresponents a l’any 2009 que l’Ajuntament de Xerta té pendent de liquidar a SOREA per un import 
igual. 
 
El Sr. alcalde explica que això ja s’ha parlat en anteriors reunions i que aquest document, ha de servir 
per tal que a partir de 2013, es vagin fen les liquidacions anuals corresponents, és a dir, que 
l’ajuntament pagui el cànon de l’ACA a SOREA puntualment, i a final d’any, l’empresa liquidi els drets 
d’ús i el cànon, establert al contracte de concessió. 
 
SEGON.- PETICIONS FORMULADES PER LA COMUNITAT DE REGANTS DE XERTA 
 
1.- RE 1/2013/1083 de 31 de maig de 2013. En aquesta, la Comunitat exposa que segons document 
contractual de 28 de març de 1984 entre l’Ajuntament de Xerta i la Comunitat de Regants, ambdues 
entitats han de contribuir en la neteja de la Sèquia de les Fonts; i que a data d’avui resten pendent de 
pagament els imports generats per aquest concepte dels anys 2011, 2012 i l’actual anualitat en curs. 
Demanen que es liquidi el pagament de les factures generades i es procedeixi a determinar de comú 
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acord la forma de contribució en aquestes tasques de manteniment i neteja, convidant a 
l’ajuntament a que faci una proposta per donar compliment a aquestes obligacions. 
 

L’import total de les dues anualitats, tenint en compte les factures presentades per la Comunitat 
de Regants ascendeix a la quantitat de 4.750€. El Sr. Alcalde proposa el pagament de 4.000€ en 
dos pagaments d’aquí a final d’any i per a l’anualitat de 2013 l’ajuntament posaria el personal de 
la brigada i es faria càrrec del 50% del cost dels líquids, que compraria directament l’ajuntament. 
Després d’un breu debat amb la resta de regidors, s’acorda fer aquesta proposta al Sr. Alejandro 
Serral com a President de la Comunitat; és a dir, pagar l’import dels 4.000€ abans que finalitzi 
l’any i aportar el personal de la brigada, sempre que les necessitats del servei ho permetin, per 
tal de netejar la sèquia de les Fonts (concretament, de la font al dipòsit). A partir de 2014 es farà 
una valoració del funcionament d’aquesta proposta si s’accepta per part de la Comunitat.  

 
2.- RE 1/2013/1084 de 31 de maig de 2013. En data 20 d’agost de 2012 se’ls hi ha notificat escrit pel 
qual se’ls informa de l’existència de dos fuites a la sèquia major de la Comunitat que discorre 
paral·lela al camí dels molins, sol·licitant es procedeixi a efectuar les reparacions necessàries per 
evitar la degradació del camí.  En l’escrit exposen que procediran d’immediat a la reparació i execució 
de les obres preceptives tot i que manifesten expressament que la degradació del paviment (...) no és 
conseqüència única de les fuites sinó que es veu greument afectat pel pas de camions de gran 
tonatge. Manifesten que segons acord verbal mantingut entre personal acreditat del Consistori 
Municipal i de la Comunitat de regants i entenent la concurrència de responsabilitat en els danys 
causats, demanen que es procedeixi a assumir els costos entre ambdues entitats i adjunten dos 
pressupostos, un de ma d’obra i l’altre de material.  
 

Pel que fa a l’import dels materials ascendeix a 444,96€ i el de la ma d’obra a 656,67€. Després 
d’un breu debat entre els assistents al ple es proposa a la Comunitat de Regants que 
l’ajuntament pagui la canonada de tot el tram de dalt a baix, no només el tram proposat per ells 
a l’escrit, sinó des de la porta de l’Hotel Villa Retiro fins el tram paral·lel al Camp de futbol; 
sempre i quan la Comunitat assumeixi les despeses de ma d’obra . Ara bé, serà l’ajuntament qui 
s’encarregarà de l’adquisició de l’esmentada canonada.  

 
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 disset (17) fulls,  rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 
 


