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ACTA  NÚM. 3  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2013 

 

 
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 18:05 h. del dia 12 de febrer 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: 
 
-  Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Vicenç Carrera Torres 
- Jaume Lafarga Falcó 
- Lino Bertran Morell 
 
 El Sr. Alcade excusa l’assistència de la Sra. Roser Caballeria Ayala, atès el seu estat de salut  i li desitja 
una ràpida recuperació. 
 
També assisteix el Sr. Ramón Sanchez Garrido, tot i que encara no és regidor atès que no ha pres 
possessió del càrrec. 
 
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 039/2013 de 7 
de febrer de 2013, que són els següents: 
 
1. Proposta d’aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Presa de possessió com a nou regidor de la Corporació per part del Sr. Ramón Sanchez Garrido. 
3. Proposta de nomenament de la regidora Sra. Roser Caballeria Ayala com a representant al 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià. 
4. Proposta d’aprovació d’un expedient de declaració de lesivitat d’un acte administratiu. 
5. Proposta d’aprovació del pagament de dietes a diversos regidors. 
6. Proposta d’aprovació de la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 

aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil. 

7. Proposta d’aprovació de l’acord de cessió temporal del mòdul prefabricat situat entre riu i canal 
per guardar piragües, al Sr. Jordi Gimenez Falcó. 

8. Proposta d’aprovació de sol·licitud de subvenció del PUOSC 2013-2016. 
9. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust. 
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10. Proposta d’aprovació de nomenament temporal de nou tresorer de la Corporació. 
11. Moció presentada pel grup municipal ERC de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir 

del poble de Catalunya. 
12. Moció presentada pel grup municipal ERC per un servei ferroviari digne a les Terres de l’Ebre. 
13. Moció presentada pel grup municipal PSC-PM reclamant el pagament immediat dels deutes 

acumulats per la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les Administracions Locals en 
matèria de serveis socials i atenció a la dependència. 

14. Moció presentada pel grup municipal PSC-PM de rebuig a la llei 10/2012 de 20 de novembre, per 
la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’administració de justícia. 

15. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
16. Qüestions sobrevingudes. 
17. Precs i preguntes. 
 
 
01.- 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 
per part dels regidors que hi van assistir i que són:  
  
Sessió Extraordinària urgent núm. 1 duta a terme el 08/01/2013 
Sessió Extraordinària núm. 2 duta a terme el 15/01/2013 
 
 
02.- PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR DE LA CORPORACIÓ PER PART DEL SR. RAMON SANCHEZ 
GARRIDO 

 
Formalitzada pel senyor Eduard Mallén Barberà la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Xerta, i integrat en el Grup Municipal de Convergència i Unió, com a resultat de les eleccions municipals 
celebrades el passat dia 11 de juny de 2011 i, la presa de raó d’aquesta per part de la corporació, d’acord 
amb el que disposen els articles 182 i 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general y en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatiu locals. 
 
Tramesa per la Junta Electoral de Central la credencial del membre suplent, senyor Ramón Sanchez 
Garrido, inclòs a la llista de candidats presentada per Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’art. 37.2  del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i art.195 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, cal formalitzar la presa de possessió del nou regidor.  
 
Comprovada la credencial pel Sr. Alcalde es pregunta al Sr. Ramón Sanchez Garrido si accepta el 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xerta i atès que aquest respon afirmativament, es procedeix a 
prendre-li jurament o promesa en els següents termes: 
 
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor de l’Ajuntament de Xerta amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya?”, a la qual cosa el Sr. Ramón Sanchez Garrido respon que jura i pren en 
aquell moment possessió del càrrec. 
 
El Sr. Alcalde encoratja el nou regidor a treballar conjuntament amb la resta dels membres que 
conformen la corporació en mor dels interessos del municipi de Xerta, brindant-li la seva confiança. 
 
El Sr. Sanchez Garrido agraeix la confiança en ell dipositada i manifesta que espera estar a l’altura 
de les circumstàncies i respondre en conseqüència. 
 
A partir d’aquest moment, el Sr. Ramon Sanchez Garrido, passa a formar part com a regidor, de la 
presa de decisions d’aquest òrgan plenari  
 
 
03.- NOMENAMENT DE LA REGIDORA SRA. ROSER CABALLERIA COM A REPRESENTANT MUNICIPAL 
AL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I EL MONTSIÀ. 

 
En el ple d’organització i funcionament de l’ajuntament, arran les eleccions locals del passat 22 de 
maig de 2011, es va nomenar el Sr. Eduard Mallén Barberà representant de la Corporació, al Consorci 
per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià. 
 
El Sr. Eduard Mallén Barberà ha presentat la seva dimissió al càrrec de regidor i el Ple n’ha pres raó 
en sessió celebrada el 15 de gener de 2013. 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Nomenar la Sra. ROSER CABALLERIA AYALA, regidora de la corporació, representant municipal al 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià. 
 
2n. Notificar la present resolució al Consorci. 
 
3r. Notificar la present resolució a la regidora Sra. Roser Caballeria Ayala. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
04.- PROPOSTA D’ACORD D’ARXIU D’UN EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE LESIVITAT D’UN ACTE 
ADMINISTRATIU I INICI D’UN EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS INDEGUTS 

 
ANTECEDENTS 
 
Per part de l’ alcaldia es van detectar diverses errades en les nòmines del personal d’aquest 
Ajuntament relatives a la configuració i determinació dels conceptes salarials, així com a l’import de 
les retribucions efectivament abonades als treballadors. 
 
A l’objecte de clarificar els dubtes suscitats l’Ajuntament de Xerta sol·licita al Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona un informe jurídic sobre els següents conceptes de les 
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nòmines de 2012 dels funcionaris i personal laboral del seu ajuntament: sou base, antiguitat, 
complement específic, complement de destí i pagues extraordinàries 
 
En data 6 de novembre de 2012, s’emet l’esmentat informe per part de Diputació, en el qual, després 
d’analitzar un total de 15 quadres on es reflecteixen els diferents conceptes retributius del personal 
de l’Ajuntament, dels quals 4 corresponen a funcionaris i 11 a personal laboral (alguns dels quals fan 
jornades reduïdes) i el conveni col·lectiu de treball del personal laboral per al període 1/01/2009 al 
31/12/2012 es conclou: 
 
“ 
a)  Les retribucions a percebre pels empleats públics de l’Ajuntament de Xerta de l’exercici 2012 han 
de subjectar-se a l’establert en els fonaments de dret d’aquest informe. D’acord amb això, i 
examinats els quadres facilitats del personal laboral i funcionari, s’ha pogut comprovar que molts 
conceptes retributius tenen imports erronis i no respecten l’establert en la Llei 2/2012, de 29 de juny, 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2012 
 
Igualment de l’anàlisi i comprovacions efectuades es constata que el complement de  destí de les 
nòmines d’alguns treballadors no coincideix amb l’assignat a la Relació  de Llocs de Treball 2012 de 
l’Ajuntament 
 
b) Es recomana revisar els diferents conceptes retributius i diferencia entre treballadors funcionaris i 
laborals 
c) D’acord amb tot l’anterior, es recomana a l’Ajuntament de Xerta  
 
 1.- Si les errades comeses a les nòmines són simples errades de càlcul o aritmètiques a l’hora de 
confeccionar-les, caldria reconèixer les esmentades errades per resolució de l’Alcaldia i tractar-les 
com a pagament indegut. El reintegrament, en aquest cas, s’ha de fer amb càrrec a les nòmines 
següents, sent recomanable pactar amb els treballadors afectats l’import a descomptar, respectant la 
quantia mínima inembargable i les corresponents retencions. Igualment, si és el cas, s’ha de pagar les 
quantitat meritades i no pagades. Però si les diferències retributives s’han produït com a 
conseqüència d’alguna infracció de l’ordenament jurídic, essent errades de dret i no de fet, s’hauria 
de revisar l’acte de reconeixement segons el disposat en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de procediment administratiu i règim jurídic de les Administracions públiques 
 
 2.- Modificar la Relació de Llocs de Treball als efectes d’acomodar les disfuncions observades 
respecte els complements erròniament assignats.” 
 
Per providència de l’Alcaldia de 10 de desembre de 2012 es va sol·licitar a la Secretaria - intervenció 
de l’Ajuntament que informés de les actuacions que calia portar a terme per declarar la lesivitat de 
les nòmines de personal d’aquest Ajuntament, corresponents als mesos de gener a novembre de 
2012, i que podrien resultar anul·lables conforme a l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
als efectes de procedir a la seva posterior impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
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La Secretària interventora accidental d’aquest Ajuntament va emetre, amb data 11 de desembre de 
2012, informe jurídic, en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per procedir a la 
declaració de lesivitat dels actes administratius 
 
I mitjançant resolució d’Alcaldia de data 12 de desembre de 2012 (Decret núm. 356/2012) es va 
acordar iniciar el procediment per a determinar si era procedent legalment la declaració de lesivitat 
dels actes administratius ressenyats. 
 
Donat trasllat de l’expedient als interessats perquè en el tràmit d’audiència formulessin al·legacions i 
presentessin els documents i justificacions que estimessin pertinents, es va presentar 1 al·legació del 
Sr. Joan Constans Rossinyol (segons consta en el certificat expedit per la Secretaria de data 4 de 
febrer de 2013). El Sr. Constans al·lega: 
  
“Primera.- Que s’oposa perquè és laboral i no funcionari i “no se li pot aplicar un Decret que anul·la 

tota la normativa laboral”, a més ell es regeix per conveni. 
 

Ara bé, el fet que sigui funcionari o laboral no es rellevant a l’hora de tramitar un expedient de 
declaració de lesivitat. El que es discuteix és l’anul·labilitat o no de l’acte, independentment que el 
treballador sigui funcionari o laboral. 
 
Segona.- Que l’ajuntament ha actuat amb arbitrarietat sense respectar la legalitat. 

 

El fet que es tramiti aquest expedient, i se li doni tràmit d’audiència, com a interessat, de l’inici del 
mateix, s’oposa al fet que s’hagi actuat amb arbitrarietat. És a dir, l’Ajuntament ha iniciat i està 
seguint els tràmits procedimentals de conformitat amb la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 

Tercer.- Que s’oposa a la retallada salarial per error material, sense dur a terme una nova valoració 

dels llocs de treball. 

 
No es tracta d’una retallada salarial, que aquesta, ja ve establerta per llei,  és tracta d’un expedient 
per clarificar els imports que van ser pagats a les nòmines de personal d’aquest Ajuntament, 
corresponents als mesos de gener a novembre de 2012. Quan va tenir lloc l’increment de la nòmina, 
aquest no va ser donat per una nova valoració dels llocs de treball. 
 
En data 1 de febrer de 2013, va prendre possessió com a secretària interventora de l’Ajuntament de 
Xerta, la Sra. Roser Guinart Subirats. Aquest expedient es trobava iniciat i  s’havia donat tràmit 
d’audiència i s’havia presentat l’esmentada al·legació. Revisat el mateix, la Secretària interventora ha 
emès informe en data 7 de febrer, i entén que: 
 
“ – No existeix acte administratiu susceptible de ser anul·lat, atès que el pagament d’aquestes 
quantitats es va fer “de fet”, sense haver-hi cap resolució que ho indiqués. El Tribunal Suprem té 
declarat que les errades de fet o aritmètiques es caracteritzen per tractar sobre un fet, cosa o succés, 
això és, sobre una realitat independent de tota opinió, criteri particular o qualificació, estant, per 
tant, exclòs del seu àmbit tot el que es refereixi a qüestions de dret (sentència de 2 de juny de 1995). 
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- Es tracta d’un pagament indegut que ha de ser retornat per part dels treballadors que han rebut 
aquests diners, atès que es un pagament que es realitza sense concorre un títol vàlid, es a dir, dona 
lloc a una sortida de diners (fons públics) o a una pèrdua patrimonial no justificada per haver estat 
realitzat a favor de persones en qui no concorria aquest dret, o bé en quantia que excedia del dret de 
l’acreedor. En aquest sentit, és doctrina reiterada del Tribunal de Comptes “ que la realización de un 
pago con fondos públicos carece de causa y da lugar a la existencia de un saldo deudor injustificado 
siempre que no haya resultado probada la contraprestación a favor de la Administración Pública 
pagadora, de lo que cabe inferir que el pago efectuado sólo respondería a una mera liberalidad y no 
al cumplimiento de alguna obligación válidamente constituida”  
 
- El reintegrament, en aquest cas, tal i com assenyala Diputació en el seu informe, s’hauria de fer 
amb càrrec a les nòmines següents, sent recomanable pactar amb els treballadors afectats l’import a 
descomptar, respectant la quantia mínima inembargable i les corresponents retencions.  
 
- Un expedient a banda, seria el tema de les responsabilitats comptables pels pagaments indeguts, 
(del qual no s’entra a analitzar en aquest informe).” 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 
Primer.-  Tramitar com a pagament indegut els majors imports aplicats a les nòmines dels 
treballadors corresponents als mesos de gener a novembre de 2012. 
 
Segon.-. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Joan Constans en relació a l’inici de 
l’expedient de declaració de lesivitat. 
 
Tercer.- Arxivar l’expedient de declaració de lesivitat. 
 
Quart.-  Iniciar el  procediment de reintegrament de les quantitats que consten a l’expedient i que en 
el seu dia, van calcular la Diputació de Tarragona. 
 
Cinquè.- Notificar la resolució als interessats, als efectes oportuns. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
05.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE DIETES A DIVERSOS REGIDORS I AIXECAMENT DE L’INFORME 
NEGATIU D’INTERVENCIÓ  

 
ANTECEDENTS 
 
En data 16 de gener de 2012 (RGE 1/2013/112), la Regidora Sra. Roser Caballeria ha presentat a 
aquesta intervenció un full de despeses per dietes i desplaçaments de data 21 de juliol de 2012, per 
la celebració d’un casament civil a l’Hotel Villa Retiro per import de 50 €. 
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En data 16 de gener de 2012 (RGE 1/2013/113), el Regidor Sr. Vicenç Carrera Torres ha presentat a 
aquesta intervenció un full de despeses per dietes i desplaçaments de data desembre 2012, pel 
control de dades meteorològiques per import de 180 €. 
 
En data 17 de gener de 2013, l’intervenció ha emès informes negatius al respecte, atenent que 
aquestes despeses no estan contemplades al pressupost municipal vigent per a l’exercici 2012. 
 
El Sr. Roger Aviño manifesta que això ja es va parlar en la reunió de l’equip de govern que fan cada 
dimarts a la tarda i van quedar d’acord en aquests pagaments. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Cal tenir en compte allò que s'estableix als articles 215 a 217 DL 2/2004 (TRLRHL). 
 
- Article 215. Objeccions.  
Si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o 
amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves objeccions per 
escrit abans d’adoptar l’acord o la resolució.  
 
- Article 216. Efectes de les objeccions.  
1. Quan la disconformitat es refereixi al reconeixement o la liquidació de drets a favor de les entitats 
locals o els seus organismes autònoms, l’oposició s’ha de formalitzar en una nota d’objecció que, en 
cap cas, suspèn la tramitació de l’expedient.  
2. Si l’objecció afecta la disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de 
pagaments, se suspèn la tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat en els casos 
següents:  
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.  
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de pagament.  
c) En els casos d’omissió de requisits o tràmits essencials a l’expedient.  
d) Quan l’objecció derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments, adquisicions i 
serveis.  
 
- Article 217. Discrepàncies.  
1. Quan l’òrgan a què afecti l’objecció no hi estigui d’acord, correspon al president de l’entitat local 
resoldre la discrepància, i la seva resolució és executiva. Aquesta facultat no és delegable en cap cas.  
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, correspon al ple resoldre les discrepàncies quan les 
objeccions:  
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. b) Es refereixin a obligacions o despeses 
l’aprovació de les quals sigui competència seva.  
 
Per tot això, es proposa al Ple  l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Aprovar el pagament de les dietes esmentades a la part expositiva. 
 
2n. Notificar el present acord als regidors interessats. 
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Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
06.- ACORD DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES 
DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL. 

 
En data 23 de novembre de 2011 aquest ajuntament va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de 
serveis de telefonia mòbil, publicat el seu acord provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, número 273, de data 26 de novembre de 2011 i el seu acord definitiu en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, número 273, de data 15 de febrer de 2012. 
  
El dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en els 
assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11, corresponents a les qüestions prejudicials promogudes 
pel Tribunal Suprem en els recursos de cassació núm. 4307/2009, 1085/2010 i 861/2009. Aquests 
recursos s’interposaren en impugnació de la validesa d’ordenances fiscals reguladores de taxes per 
l’aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 
dels ajuntaments de Santa Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i Torremayor (Badajoz).  
 
Així mateix, les qüestions prejudicials esmentades van propiciar que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya suspengués, sistemàticament, la tramitació dels recursos contenciosos administratius 
interposats contra anàlogues ordenances fiscals aprovades per municipis de l’àmbit territorial de 
competència d’aquest òrgan jurisdiccional, entre els quals es troben els recursos núm. 319/2012-CH 
interposat per Telefonica Moviles de España SAU i núm. 535/2012-AR interposat per France Telecom 
España SAU, que impugnen l’ordenança fiscal d’aquest ajuntament. 
 
Així doncs, segons la Sentència del TJUE, els ajuntaments només podran cobrar taxes municipals per 
l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en raó de l’explotació de serveis de 
telefonia mòbil, a les operadores de xarxes de telecomunicacions titulars d’instal·lacions però no a 
les operadores que no siguin titulars d’aquestes xarxes.   
 
Per la seva banda, el Tribunal Suprem aplica per primera vegada aquest pronunciament del TJUE en 
les sentències de 10 i 15 d’octubre de 2012 que estimen, respectivament, els recursos de cassació 
núm. 4307/2009 i 1085/2010, cassant les sentències recorregudes i anul·lant determinats preceptes 
de les ordenances fiscals impugnades. Els preceptes anul·lats es refereixen a la delimitació del fet 
imposable, la determinació del subjecte passiu i la quantificació de la taxa, que son els elements 
essencials del tribut. 
 
Cal precisar també que, si bé les sentències del Tribunal Suprem afecten dues ordenances fiscals 
concretes, no es pot obviar que creen una doctrina que han seguit totes les sentències posteriors del 
Tribunal Suprem en anàlegs recursos de cassació que discutien el mateix tipus d’ordenances fiscals 
de municipis d’arreu del territori espanyol. A banda d’això, s’ha de tenir en compte que la resolució 
del TJUE, de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a interpretar la norma de conformitat 
amb allò que s’hi decideix. 
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Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 273, de data 15 de febrer de 
2012, atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara de la qual 
s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
  
És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de 
serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 273, 
de data 15 de febrer de 2012, 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 això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Derogar l’ordenança fiscal de l’ajuntament de Xerta reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 273, de data 15 de febrer de 
2012, i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació. 

 
Segon.- Trametre l’acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en els recursos contenciosos administratius núm. 
319/2012-CH interposat per Telefonica Moviles de España SAU i núm. 535/2012-AR interposat per 
France Telecom España SAU a l’efecte previst en l’article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
07.- CESSIÓ TEMPORAL DE LA CASETA MODULAR PREFABRICADA SITUADA A L’ESPAI ENTRE EL 
CANAL I EL RIU. 

 
L’Ajuntament de Xerta es va acollir a la subvenció del Departament d’Innovació Universitats i 
Empresa regulada per l’Ordre IUE/120/2010, de 24 de febrer, sobre la convocatòria per concedir 
subvencions en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic. 
 
Una de les actuacions dutes a terme va ser la instal·lació d’una caseta mòdular prefabricada a l’espai 
situat entre el canal i el riu enfront el parc municipal de “La Era” a efectes d’ubicar un punt 
d’informació turística. Per raons de gestió aquest espai es troba desocupat i en desús. 
 
En data 4 de febrer de 2013 el Sr. Jordi Gimenez Falcó ha presentat una instància en la que sol·licita 
permís de l’Ajuntament per poder guardar piragües en aquest lloc atenent la seva voluntat de 
potenciar les activitats lúdiques al riu. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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1r. Cedir temporalment, pel període d’un any, renovable a petició de l’interessat, l’ús de la caseta 
modular esmentada amb els següent condicionants: 
 

a) Que es destini a l’ús pel qual s’ha sol·licitat, és a dir per guardar piragües. 
b) Que se’n  faci un ús adequat, quedant al seu càrrec els possibles desperfectes originats per la 

seva utilització. 
c) Les millores que es puguin dur a terme i prèvia autorització per part de l’Ajuntament, hauran 

d’anar a càrrec de l’interessat i un cop finalitzada la cessió, revertiran en l’Ajuntament sense 
cap cost per al l’administració. 

d) Aquesta cessió no comporta cap dret adquirit i és revocable en el moment en que 
l’Ajuntament precisi disposar d’aquest espai; per tant, si fos aquest el cas, el Sr. Gimenez, 
haurà de deixar lliure i en mateix estat en el que el va trobar, en un termini de 15 dies des de 
que se li notifiqui aquesta decisió. 

 
2n. En el cas de peticions d’altres particulars en el mateix sentit, aquest espai s’haurà de compartir 
equitativament. 
 
3r. Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Abans de sotmetre’l a votació el Sr. Lino comenta que la idea és bona, però no té llicència per fer 
activitats lúdiques i que tampoc se li exigeix cap tipus de fiança. A partir d’aquí s’obre un debat sobre 
l’oportunitat o no d’aprovar aquesta proposta i els regidors argumenten la seva postura.  
 
Finalment, se sotmet a votació i s’aprova amb els cinc vots a favor, del Sr. Alcalde, del Sr. Roger Aviño 
i del Sr. Joan Mola, del Grup del PSC-PM i  del Sr. Vicens Carrera i del Sr. Ramon Sanchez, del Grup de 
CIU i amb tres vots en contra, el del Sr. Lino Bertran, i Sr. Jaume Lafarga, del Grup ERC i el Sr. José 
Villaubí, del Grup PSC-PM.  
 
 
08.- APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PUOSC–PAM 2013-2016.  

 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha publicat al DOGC núm. 6263, de 28 de 
novembre, el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, alhora que s’obre la 
convocatòria única per a aquest període. 
 
A l’annex V del mateix Decret es fa la convocatòria del Pla d’acció municipal de la Diputació de 
Tarragona (PAM). 
 
Aquest Ajuntament ha encomanat als Serveis d’Enginyeria de la Diputació de Tarragona, la redacció 
del projecte de Conducció de les aigües pluvials a l’Avinguda Terres de l’Ebre el qual té un pressupost 
estimat de 600.000 € 
 
Aquesta actuació es tracta d’una inversió d’obra i serveis de competència municipal, que l’article 67 
del DL 3/2003 estableix de caràcter mínim. 
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L’import assignat a l’ajuntament de Xerta dintre del PAM 2013-2016 és de 304.149,01 € i la 
subvenció màxima que es pot atorgar per inversions al PUOSC, tenint en compte que no pot finançar 
més d’un 90%, és de 500.000€. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud del PUOSC de la linia d’inversions, d’acord amb el que 
disposa l’annex 2 de la convocatòria, per dur a terme el projecte de Conducció de les aigües pluvials a 
l’Avinguda Terres de l’Ebre. 
 
Segon.-  Aprovar presentar la sol·licitud del PUOSC de la linia de manteniment i conservació, d’acord 
amb el que disposa l’annex 3 de la convocatòria durant el període 2013-2016, per les despeses de 
l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008. 
 
Tercer.-  Aprovar presentar la sol·licitud del PAM de la linia de manteniment i conservació, d’acord 
amb el que disposa l’annex 5 de la convocatòria durant el període 2013-2016, per les despeses del 
capítol 2 del pressupost municipal vigent. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al Ple.  
 
09.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 
DE L’AJUNTAMENT DE XERTA. 

 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE XERTA. 
 
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.  
 
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-. 
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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: 2012 

Año 
2011 

Año 
2010  

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Capítulo 2  0,51 9,94 6,27 45,57 9,41 4,55 2,20 78,45

Capítulo 6  56,29 14,22 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 78,78

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

Total  56,80 24,16 14,54 45,57 9,41 4,55 2,20 157,23

 
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

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

 
 TERCERO.- Según lo establecido en el artículo 10.3 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, las Corporaciones 
Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince de 
enero de cada año (de manera puntual para este año el plazo ha sido ampliado a 31de enero), el 
informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

 
Ejecución trimestral realizada obligaciones 

reconocidas netas (acumulada) 
  

Gastos 

Dato de 

liquidación 

ejercicio 

2011  

Dato del 

plan de 

ajuste 

1er. 

trimestre 
2º trimestre 

3er. 

trimestre 
4º trimestre 

Proyección 

anual 2012 

estimada 

Desviación de 

la estimación 

anual / plan de 

ajuste 

 

Gastos 

corrientes:  
899,52 543,25 0,00 

0,00 0,00
790,00 790,00 45,42 %  

Gastos de 

capital:  
779,72 541,78

0,00 0,00 0,00
512,18 512,18 -5,46 %  

Gastos no 

financieros:  
1.679,24 1.085,03

0,00 0,00 0,00
1.302,18 1.302,18 20,01%  

Gastos 

operaciones 

financieras:  

85,86 38,89
0,00 0,00 0,00

85,86 85,86 120,77%  

Gastos Totales:  1.765,10 1.123,92
0,00 0,00 0,00

1.388,04 1.388,04 23,49 %  

 

Saldo 

obligaciones 

pendientes de 

aplicar al ppto al 

final de cada 

trimestre:  

100,48 543,37
0,00 0,00 0,00

650,22 650,22 19,66 %  

Periodo medio 

de pago a 

proveedores (en 

días):  

0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
66,58 66,58 66,45 %  

Gasto financiado 

con remanente 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210,68 210,68  
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a)  Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto: 
 

 
Ejecución trimestral realizada de derechos 

reconocidos netos (datos acumulados) (*) 
 

Ingresos 

Dato de 

liquidación 

ejercicio 

2011 

Dato del 

plan de 

ajuste 

1er. 

trimestre 
2º trimestre 

3er. 

trimestre 
4º trimestre 

Proyección 

anual 2012 

estimada (**) 

Desviación de 

la estimación 

anual s/ plan de 

ajuste 

Ingresos 

corrientes:  
1.004,81 1.071,13 0,00 0,00 0,00 1.007,22 1.007,22 -5,96 % 

Ingresos de 

capital:  
198,29 491,90 0,00 0,00 0,00 6,23 6,23 -98,73 % 

Ingresos no 

financieros:  
1.203,09 1.563,03 0,00 0,00 0,00 1.013,45 1.013,45 -35,16 % 

Ingresos 

financieros:  
325,38 574,20 0,00 0,00 0,00 527,32 527,32 -8,16 % 

Ingresos Totales:  1.528,47 2.137,23 0,00 0,00 0,00 1.504,77 1.504,77 -27,90 % 

 
b) 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 2012 

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 

financiación de tasas y 

precios públicos  

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

de tesorería 

(afectado y/o 

gastos 

generales):  
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Medida 5: Otras 

medidas por el lado de 

los ingresos 

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 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  

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

 

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 2012  

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

16) otras medidas 

de gasto corriente  

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

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 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 9,63 9,63
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.  
CUARTO.- 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 31 de enero de 2013.” 

 
10.- NOMENAMENT TEMPORAL DE TRESORER 

 
ANTECEDENTS 

 
El 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny  i va ser nomenat tresorer de la Corporació el Sr. Eduard Mallén Barberà. 
 
El Sr. Mallén, en data 7 de gener de 2013 ha presentat escrit de renúncia al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Xerta. Arran aquesta renúmncia, el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària 
urgent duta a terme el passat 8 de gener de 2013, va acordar nomenar tresorera de l’Ajuntament la 
Sra. Roser Caballeria Ayala, regidora de la corporació. 
 
En aquests moments, la Sra. Caballeria, per raons de salut, es troba temporalment incapacitada per 
ocupar aquest càrrec. 
 
FONAMENTS DE DRET 

2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les Corporació amb secretaria de tercera 
es podrà encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la mateix. En el mateix sentit 
és manifesta del  Disposició  transitòria primera de Decret  195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya que ho fa extensible a les de classe segona. 
 
2.2. El derogat article 164.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, establia que és obligatori 
constituir fiança tant si el tresorer és personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional, personal 
funcionari sense habilitació o membre de la corporació.  
 
2.3. L’encara vigent Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el règim de les dipositaries no servides 
per funcionaris del cos nacional, estableix que l’aval a constituir és del 4% al 6% del pressupost. No 
obstant la regla 80 de l’esmentada Ordre estableix que si la corporació optés per encomanar les 
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funcions de dipositari a un dels seus membres electius, podrà rellevar-lo de l’obligació de prestar 
fiança. En aquest cas, en l’acord de designació s’ha de fer constar expressament que els restants 
membres electius seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Nomenar temporalment tresorer de l’Ajuntament el Sr. Roger Aviñó Martí, regidor de la 
corporació, fins que la Sra. Caballeria es recuperi i pugui tornar a exercir aquest càrrec.  
 
2n. Rellevar el Sr. Roger Aviñó Martí, regidor de la corporació a l’obligació de prestar fiança, fent 
constar de forma expressa que la resta de membres de la corporació respondran solidàriament del 
resultat de la gestió. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitats de tots els assistents al ple.  
 
11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA 
I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA 

 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de 
tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.  
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves 
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments 
en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.  
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una 
constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de recuperar les institucions i 
l’autogovern de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República 
espanyola) i totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura de Primo 
de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de Catalunya ha lluitat contra les resistències que 
han limitat la democràcia a casa nostra. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter 
provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el 
context del nou sistema autonomista definit  per la Constitució espanyola de 1978, el poble de 
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les 
primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i 
socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, 
concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat l’any 2005. Les 
dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la 
Sentència del Tribunal constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució 
democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per 
una involució en l’autogovern.  
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El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l’actual situació de 
bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre sota el lema 
“Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya.  
 
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de Catalunya, de la 
resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, i atenent el resultat de les eleccions 
del 25 de novembre al Parlament de Catalunya, aquest Parlament, reunit en la primera sessió de la X 
legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya. 
 
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que també té el món 
local en aquest procés, a proposta del grup municipal d’ERC, es proposa al Ple, l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de XERTA a la Declaració de Sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya, que diu el següent: 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que 
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb 
els principis següents: 
 
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà. 
 
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, 
garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i 
diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui 
l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.  
 
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat 
civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es 
promogui la seva participació en el procés. 
 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la 
comunitat internacional. 
 
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.  
 
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del 
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i 
cultural.  
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- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de 
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els 
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en 
tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats 
culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.  
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.  
 
SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya. 
 
Abans de sotmetre-la a votació, el Sr. Alcade, comenta, que aquesta mateixa moció es va presentar al 
Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, i ell com a conseller i en solidaritat amb els cinc diputats que 
no la van votar i van ser sancionats pel Partit dels Socialistes, es va abstindre. Per tant, com a  alcalde 
de Xerta, i per coherència, també s’abstindrà en la votació.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova amb l’abstenció del Sr. Alcalde, els sis vots a favor del Sr. Roger Aviñó, 
Sr. Joan Mola i Sr. Jose Villaubí , del Grup del PSC-PM, i del Sr. Lino Bertran i Sr. Jaume Lafarga, del 
grup ERC i del Sr. Vicens Carrera, del Grup CIU i un  vot en contra del Sr. Ramon Sanchez, del Grup 
CIU 
 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LES 
TERRES DE L’EBRE 

 
La darrera dècada, les Terres de l’Ebre han patit una important reducció dels serveis ferroviaris per 
part del Ministeri de Foment, ja sigui tancant estacions, acomiadant el seu personal, reduint els 
horaris d’atenció al públic, suprimint trajectes o bé reduint la freqüència de pas en algunes línies. La 
comoditat i la durada dels trajectes tampoc no ha millorat i, de fet, no és estrany trobar encara trens 
en els trajectes cap a Tortosa i Móra la Nova d’una antiguitat superior als 20 anys, com és el cas de 
les unitats que pertanyen a les sèries 447, 448 i 470.  
 
La greu situació dels serveis ferroviaris ha provocat que, durant tots aquests anys, els agents 
econòmics i socials de les Terres de l’Ebre, els seus representants i les seves institucions territorials 
hagin demanat de manera reiterada una millora dels serveis. El darrer exemple el tenim en l’acte 
celebrat el 19 de maig de 2009 a l’Ajuntament de l’Aldea, amb càrrecs institucionals, polítics i 
representants dels agents socioeconòmics de les Terres de l’Ebre, on es va exigir al Govern espanyol 
que solucionés aquest dèficit i impulsés l’estació l’Aldea–Amposta–Tortosa. Aquestes demandes 
també s’han portat als ajuntaments, als Consells Comarcals, al Parlament de Catalunya, al Congrés de 
Diputats i al Senat, però mai no han tingut una resposta adequada per part dels diferents governs 
espanyols. 
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El 16 de juny de 1997, es va inaugurar el servei d’Euromed, entre Barcelona–Alacant, l’únic servei 
d’alta velocitat comercial que comunica el corredor mediterrani i que passa, però no s’atura, per 
l’estació l’Aldea–Amposta–Tortosa, estació de referència i central de les comarques del Baix Ebre i el 
Montsià, limitada pel que fa a instal·lacions i serveis que es presten avui dia per la manca de voluntat 
política del Govern de l’Estat. Després de l’entrada en funcionament de l’Euromed, des de les Terres 
de l’Ebre es demanà la prestació d’aquest servei ferroviari al territori, però la resposta sempre va ser 
negativa. Les coses semblava que havien de canviar, però, el 18 de novembre de 2008, quan la 
Comissió de Foment del Senat acordà que, com a mínim un Euromed diari, en sentit Barcelona–
Alacant i Alacant–Barcelona s’aturaria a l’estació L’Aldea–Amposta–Tortosa, a partir del mes de març 
de 2009. Això, però, mai no s’ha dut a terme. 
 
Des de les Terres de l’Ebre, es constata amb preocupació com la manca d’uns serveis ferroviaris 
dignes les condemnen a ser un territori perifèric, menys competitiu, amb menys oportunitats i més 
mal comunicat que la resta de demarcacions de Catalunya. D’una banda, el servei de trens regionals, 
que són els que transporten més viatgers, des de ja fa massa anys, s’ha convertit en un servei 
deficient, lent, vell, amb poques freqüències de pas i car, si el comparem amb les tarifes de preus del 
servei ferroviari d’alta velocitat que connecta Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. D’altra banda, les 
Terres de l’Ebre, malgrat que són les primeres que van veure passar, des del 1997, trens diaris d’alta 
velocitat per l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa cap a Barcelona, Tarragona, Castelló, València i 
Alacant, s’han convertit en l’únic territori català sense aturada ni connexió amb l’alta velocitat. 
 
El Sr. Roger Aviñó, del grup PSC-PM, comenta que s’hauria d’afegir un punt en aquesta moció, 
sol·licitant que es faci el desdoblament de la línia férrea de Tarragona a l’Aldea.  
Davant del greuge que patim les Terres de l’Ebre per la manca d’uns serveis ferroviaris dignes i 
eficients, a proposta del grup municipal d’ERC, amb l’observació del Sr. Aviñó,  es proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Demanar al Govern de la Generalitat que augmenti la freqüència i l’aturada a les Terres de l’Ebre 
dels trens regionals que connecten Tortosa, Móra la Nova i Riba-roja d’Ebre amb Barcelona. 
 
2n. Demanar al Govern de la Generalitat la renovació dels trens regionals d’una antiguitat superior 
als 10 anys de les línies que connecten Tortosa, Móra la Nova i Riba-roja d’Ebre amb Barcelona. 
 
3r. Demanar al Govern espanyol que, a partir d’aquest any 2013, tingui aturada a l’estació de l’Aldea–
Amposta–Tortosa els Euromed que van en direcció València i Barcelona. 
 
4t. Demanar als governs català i espanyol que apliquin uns criteris equitatius en les tarifes de preus 
dels trens regionals amb aturada a les Terres de l’Ebre, i de l’Euromed quan s’aturi, de manera que 
no signifiquin cap greuge tarifari respecte a les que s’apliquen avui dia als trens d’alta velocitat que 
connecten Girona, Lleida i Tarragona amb Barcelona. 
 
5è. Demanar al Govern espanyol la reforma, rehabilitació, ampliació i adequació de l’estació de trens 
de l’Aldea–Amposta–Tortosa, de les seves infrastructures, per prestar més serveis i de més qualitat 
als viatgers (atenció, zona d’espera, cafeteria o compra de bitllets), com també donar resposta a les 
necessitats actuals i futures dels usuaris (viatgers o combois ferroviaris). 
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6è. Demanar al Govern espanyol l’ampliació i adequació de la zona d’aparcaments de l’estació de 
trens de l’Aldea–Amposta–Tortosa. 
 
7è.- Demanar el desdoblament de la línea del dren de Tarragona a l’Aldea 

 
8è. Que es traslladi aquest acord al Ministeri de Fomento, a la Comissió de Fomento del Senat, a tots 
els partits amb representació al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya, al Conseller del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple.  
 
 
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE REBUIG A LA LLEI 
10/2012 de 20 de NOVEMBRE, PER LA QUE ES REGULEN DETERMINADES TAXES EN L’ÀMBIT DE LA 
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. 

 
ATÈS la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012, de la Llei 10/2012 de 
20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes judicials; suprimint les exempcions previstes 
fins ara per les persones físiques i les persones jurídiques de reduïda dimensió, ampliant 
l’establiment de taxa a la jurisdicció civil i contenciós-administrativa i a la jurisdicció social; i 
incrementant molt substancialment el tipus impositiu.  
 
ATESA la fixació d’aquesta manera d’una quota tributària fixa per actuació judicial i una quota 
tributària variable addicional en funció de la quantia del procediment. 
 
ATÈS que l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la seva publicació en el B.O.E. 
 
ATÈS que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al Principi de Progressivitat.  
 
Tot i que s’implanta el no pagament d’aquesta taxa judicial per les administracions públiques i les 
persones que tinguin justícia gratuïta, totes aquelles unitats familiars que tinguin ingressos conjunts 
que superin els 1.100 euros mensuals, tindran que pagar la referida taxa, en el mateix import que 
una família amb ingressos més que suficients o una corporació multinacional. D’aquesta manera, una 
gran majoria de ciutadans i ciutadanes hauran de renunciar a sol•licitar tuteles freqüents.  
 
En l’àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova regulació és 
obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un treballador acomiadat haurà de 
preveure una taxa per recórrer una denegació de subsidi d’atur o la qualificació de incapacitat front a 
la Seguretat Social. 
 
I en l’àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums desproporcionats com el recurs 
davant una multa de trànsit on la taxa superarà en dues vegades pel cost de l’import reclamat. 
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ATÈS que l’establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una limitació i impediment 
real a l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la justícia, restringint l’ús únicament a aquells 
ciutadans que disposin d’una millor situació econòmica. I en aquest sentit, deixant palesa la 
vulneració el dret constitucional de la tutela judicial efectiva reconeguda a l’article 24.1 CE. 
 
ATÈS que l’actual situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de conflictes i situacions 
(desnonaments en execucions hipotecàries, participacions preferents, etc), en els que la limitació a 
l’accés a la justícia en funció de la capacitat econòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o 
menys afavorida econòmicament. 
 
Per tot plegat, a proposta del grup municipal PSC-PM es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Manifestar el seu rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la que es regulen determinades 
taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia ja que creiem fermament en el Dret a una tutela 
judicial efectiva, entesa com el dret d’accés a la justícia de tots els ciutadans en pla d’igualtat i sense 
restriccions derivades de la seva capacitat econòmica. 
 
Segon.- Que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la Justícia, ha de quedar 
garantida com a pilar bàsic de la democràcia. 
 
Tercer.-  Sol•licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramitació legislativa 
pertinent per tal de evitar l’aplicació i deixar sense efecte  l’esmentada normativa que vulnera els 
principis bàsics de llibertat, igualtat i justícia inspiradors de l’ordenament jurídic constitucional, 
principis que tenen el deure d’impulsar i promoure els poders públics. 
 
Quart.- Donar a conèixer a la ciutadania el contingut de la present moció, notificant-la als mitjans de 
comunicació,associacions de veïns i veïnes, al Síndic de Greuges Municipal. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple.  
 
 
14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  DE 
L’AJUNTAMENT DE XERTA RECLAMANT  EL PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES ACUMULATS PER 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL TERCER SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN 
MATERIA DE SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDENCIA 

 
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer 
Sector  han denunciat el passat mes de desembre que entre totes les administracions se’ls deuen 640 
milions d’euros, dels quals 435 milions corresponen a la Generalitat de Catalunya. 
 
Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha disminuït durant 
els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara continua essent molt elevat. I, en el cas 
de la Generalitat, l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels 
deutes més importants. 
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El deute del Departament de  Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions d’euros, dels quals  
correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en un 22% a contractes i en un 20% a 
convenis, tots impagats. 
 
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja que poden 
empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció dels 
col·lectius més vulnerables de la societat. En són un exemple les dificultats que travessen les entitats, 
ja que el 90% ha hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als seus professionals durant el 2012. A 
això s’hi afegeix que un 51% de les entitats han hagut de fer ajustaments en les plantilles durant 
aquest any, un 20% han hagut de portar a terme acomiadaments i un 24% ha adoptat altres mesures, 
com la no substitució de baixes o jubilacions, la reducció salarial o la reducció de ràtios. 
 
Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per poder seguir atenent 
les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el deute acumulat i persistent de les 
Administracions està tenint un impacte directe en el funcionament de les entitats i està posant en 
risc la viabilitat dels serveis, la sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en l’ocupació i, en 
conseqüència, la qualitat de l’atenció als col•lectius més vulnerables de la nostra societat 
 
Des del PSC considerem  necessari un compromís ferm per arreglar aquesta situació dramàtica i 
garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense afany de lucre que presten serveis en l’àmbit 
del benestar i la qualitat de vida de les persones més vulnerables de la societat. 
 
Per aquest motius, a proposta del grup municipal PSC-PM, es proposa al ple, l’adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla de retorn del 
deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions i contactes, 
assegurant el cobrament periòdic de les mateixes. 
 
Segon.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les administracions locals 
catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments de les entitats del 
tercer sector social català. 
 
Tercer.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies de crèdit que 
permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament. 
 
Quart.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats de retards en el 
pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les administracions 
públiques catalanes. 
 
Sisè.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones amb les entitats del 
Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya a provada per unanimitat dels 
grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. 
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Setè.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social mitjançant un acord de 
govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries a les mesures contemplades al 
mateix. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple.  
 
 
15.- 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.  365 a 380 de l’any 2012  i del 
Decret núm. 1 al 39 de l’any 2013 
 
 
16.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES:  

 
PROPOSTA D’ACORD DE RECOLZAMENT A L’AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE 
LES TERRES DE L’EBRE, A LA SEVA INICIATIVA PER INTENTAR NEGOCIAR AMB EL COL·LEGI DE 
VETERINARIS LES TAXES QUE PAGUEN ELS AJUNTAMENTS PELS SEUS SERVEIS EN ELS CORREBOUS. 
 
L’alcalde exposa que ha tingut entrada al Registre de l’Ajuntament, un escrit de l’Agrupació de 
Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, en el que exposen el següent: 
 
“ Benvolgut Alcalde, 
Ens posem en contacte amb aquest Ajuntament per fer-vos arribar una proposta de col·laboració amb la nostra 
Agrupació. Com bé sabeu, des de fa més de tres anys venim treballant per la defensa de la festa dels bous a les 
nostres terres al mateix temps que hem estat una peça clau alhora de tenir una llei que blinda els nostres 
festejos i que continuem al peu del canó per intentar millorar alguns aspectes que creiem que poden ser 
retocats i que sense cap dubte són beneficiosos per a tots aquells pobles que organitzen festes amb bous dintre 
dels seus programes festius. És per tot això que us EXPOSEM: 
 
Que tots som conscients que l’actual context econòmic ha fet que molts Ajuntaments es plantegin reduïr actes 
durant les festes majors i en especial a tot allò que tingui a veure amb els actes taurins, entenem que són 
moments difícils per tothom i que tots hi hem de posar del nostre costat. Sabem que els costos que signifiquen 
realitzar actes amb bous en molts llocs són elevats si contem tots els agents implicats (metges, assegurances, 
veterinaris, ramaders, directors de lídia, etc...) per això que nosaltres per seguir treballant per la festa volem 
iniciar contactes amb el col·legi de veterinaris per intentar establir unes pautes referents a les taxes que 
s’haurien de fer pagar als Ajuntaments i que pensem que actualment són una mica abusives, per això us 
DEMANEM: 
 
Que ens feu costat amb aquesta negociació que iniciarem a principis del proper any i que si a les reunions anem 
amb el suport i recolzament dels Ajuntaments que organitzen festes amb bous als seus municipis tenim molt 
guanyat, alhora que també servirà per intentar estipular unes taxes a la baixa i que ajudaria als Ajuntaments a 
reduir una mica els costos d’organització d’aquests actes taurins. 
 
Esperem rebre certificació oficial d’aquest Ajuntament per saber si comptem amb el vostre recolzament per 
seguir endavant amb aquesta tramitació que sense cap dubte és important i beneficiosa per a la nostra festa i 
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com no per intentar reduir els costos d’organització, ja que com hem dit abans en moments de crisi econòmica 
tothom ho agrairem 
 
Amposta, 5 de novembre de 2012” 

 
Atenent l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1. Donar recolzament i suport a la iniciativa de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les 
Terres de l’Ebre per intentar negociar amb el Col·legi de Veterinaris les taxes que paguen els 
ajuntaments pels seus serveis en els correbous. 
 
2. Donar trasllat d’aquest acord a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de 
l’Ebre i al Col·legi de Veterinaris de la Província de Tarragona. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple.  
 
17.- PRECS I PREGUNTES. 

 
No n’hi ha. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:10 h., de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en vint-i-cinc (25) fulls,  rubricats amb la 
meva signatura. En dono fe. 
 
 


