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ACTA  NÚM. 14  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2013 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:05 h. del dia 3 de desembre 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 
- Lino Bertran Morell 
- Jaume Lafarga Falcó 
 
No hi assisteixen i excusa la seva presència el Sr. alcalde: 
 
-  Roser Caballeria Ayala 
- Roger Aviñó Martí 
 
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 331/2013 de 28 
de novembre de 2013, que són els següents: 
 
1. Proposta d’aprovació de l’acta corresponent a les sessions anteriors. 
2. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’entitat 3r. 

trimestre. 
3. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre l’obligació de subministrament d’informació 

d’entitats locals 3r. trimestre. 
4. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre la morositat del 2n. trimestre. 
5. Proposta d’aprovació de l’expedient de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors. 
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors. 
7. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2013 . 
8. Proposta d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per garantir el transport 

d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curt 2013-14. 
9. Proposta d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’adhesió al Pla 

Comarcal d’arranjament de camins municipals de l’any 2013 
10. Proposta d’aprovació de cessió gratuïta al Consell Comarcal d’un terreny per ubicar una 

deixalleria fixa. 
11. Proposta d’aprovació de la compatibilitat de la funcionària M Cinta Masdeu. 
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12.  Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal PSC-PM en relació a la jubilació 
anticipada. 

13.  Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal PSC-PM en relació a la pobresa. 
14. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aproven, per part dels regidors que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
Sessió ordinària núm. 11 duta a terme el 01/10/2013 
Sessió extraordinària núm. 12 duta a terme el 14/10/2013 
Sessió extraordinària núm. 13 duta a terme el 20/11/2013 
 
 
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: 
 
«INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE XERTA 3 TRIMESTRE. 
 
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-. 

 
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 
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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  0,00 1,72 74,13 0,00 1,78 0,00 0,00 77,63 

Capítulo 6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total  0,00 1,72 74,13 0,00 1,78 0,00 0,00 77,63 

 
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 

 
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 
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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 pasivos contingent. 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  

ejercicios 
anteriores 

1º. Tr. 2º tr. 3º. Tr. 4º tr. 
Proyección 
anual 2013 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
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% 

Medida 5: Otras 
medidas por el lado de 
los ingresos 

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

Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida 
de gastos 

Dato del 
plan de 

Ajustes 
acumulad

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Proyección 
anual 2013  

Ajustes 
acumulado

Desviación 
de la 
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f) 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 las pagas 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.  
 

ajuste os en 
ejercicios 
anteriores

estimada s hasta el 
presente 
ejercicio 

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 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 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 0%
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En   Xerta, a 14 de octubre de 2013. 
 
 La Secretaria Interventora, 
Roser Guinart Subirats» 
 
 
03.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’OBLIGACIÓ TRIMESTRAL DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ D’ENTITATS LOCALS TERCER TRIMESTRE DE 2013 

 
La secretària interventora, dona compte de l’informe d’intervenció sobre l’obligació trimestral de 
subministrament d’informació d’entitats locals, i es reprodueix a continuació: 
 
«ASSUMPTE: INFORME D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL per donar compte al Ple, en compliment de 
l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
trimestrals de subministrament d’informació d’Entitats Locals previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
DE 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
PERÍODE: TERCER TRIMESTRE de 2013 (01.01.2013 a 30.09.2013) 
 
EXPEDIENT: Informe trimestral de l’ajuntament de Xerta sobre el compliment dels terminis previstos 
per al pagament de les obligacions, corresponent al tercer trimestre de 2013. 
 
Presentat per ROSER GUINART SUBIRATS, Secretària de l’Ajuntament de Xerta 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 

• Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació d’Entitats locals. 

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 
INFORME 
 
PRIMER: L’objectiu d’aquest informe d’avaluació és donar compliment a l’aplicació del principi de 
transparència com a base del funcionament de les administracions públiques i al principi de lleialtat 
institucional en el sentit de facilitar a la resta d’Administracions Públiques la informació necessària 
per al desenvolupament de les seves pròpies competències. 
 
SEGON: D’acord amb el principi de responsabilitat establert a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, les administracions que incompleixin les obligacions de la 
llei, assumiran en la part que els hi sigui imputable les responsabilitats que es derivin de 
l’incompliment. 
 
TERCER: L’informe d’Intervenció ha d’informar en relació al següent, d’acord a les dades  
actualitzades a la data de l’últim dia del trimestre informat: 
 
1. Dotació de la plantilla: Contindrà dades dels efectius existents, diferenciant entre tipus de 

personal, i les retribucions. 
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2. Indicadors pressupostaris: Contindran les dades següents:  
 

� Execució del pressupost d’ingressos i de despeses 
� Situació dels compromisos de despeses plurianuals i l’execució de l’annex d’inversions i el 

seu finançament 
� Actualització del pla de tresoreria.  

 
3. Morositat: Informe trimestral relatiu a les obligacions pendents de pagament, que s’informa de 

manera independent, en detall, en l’Informe trimestral sobre el compliment dels terminis 
previstos per el pagament d’obligacions.  
 

4. Indicadors de comptabilitat nacional:  
 

� Objectiu d’estabilitat 
� Compliment de la regla de la despesa 
� Nivell de deute públic 

 
QUART: Donar compte al Ple de l’informe corresponent a les dades del tercer trimestre de l’exercici 
de 2013 a data 30.09.2013, comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP), 
mitjançant la seva Oficina Virtual per la Coordinació Financera amb les Entitats Locals. 
 
Aquestes dades validades i signades per la Intervenció, d’acord amb els continguts dels diferents 
formularis presentats (Annex), és resumeixen amb les dades generals de l’Informe d’Avaluació 
presentat:  
 
1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per Entitats:  
 
� Resum classificació Econòmica (F.1.1.1). L’Ajuntament de Xerta presenta el següent quadre de 
l’estat d’execució dels ingressos i despeses: 
 

INGRESSOS 

Exercicis corrents 
Exercicis 
tancats 

Previsions 
inicials 

Estimació 
previsions 

definitives al 
final de 

exercici (1) 

Drets 
Reconeguts 

Nets (2) 

Recaptació 
Líquida (2) 

Recaptació 
Líquida (2) 

1 Impostos directes 309.000,00 309.000,00 271.598,96 40.546,89 12.995,92 

2 Impostos indirectes 32.450,00 32.450,00 6.032,55 5.988,75 81,52 

3 Taxes i altres ingr. 230.848,07 230.848,07 83.806,45 74.851,66 11.240,80 

4 Transf. corrents 469.901,93 469.901,93 190.765,58 190.765,58 63.743,85 

5 Ingr. patrimonials 8.900,00 8.900,00 4.230,00 4.230,00 0,00 

6 Alienació Inv. reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transf. de capital 16.700,00 16.700,00 0,00 0,00 153.448,09 

8 Actius financers 0,00 717.256,39 0,00 0,00 0,00 
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9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ingressos 1.067.800,00 1.785.056,39 556.433,54 316.382,88 241.510,18 

  

DESPESES 

Exercicis corrents 
Exercicis 
tancats 

Crèdits 
inicials 

Estimació 
previsions 

definitives al 
final de 

exercici (1) 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes (2) 

Pagaments 
Líquids (2) 

Pagaments 
Líquids (2) 

1 Personal 402.743,03 402.743,03 258.703,73 258.703,73 0,00 

2 Béns corr. i serv. 477.006,97 477.006,97 242.671,06 181.329,78 97.288,11 

3 Despeses financeres 47.500,00 47.500,00 25.588,87 25.588.87 0,00 

4 Transf. corrents 102.500,00 102.500,00 57.468,47 41.331,11 31.006,92 

5 Fons cont.i imprevi. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Inversions reals 18.700,00 208.633,21 43.180,05 43.180,05 6.997,85 

7 Transf. de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 19.350,00 546.673,18 5.499,99 5.499,99 0,00 

Totals despeses 1.067.800,00 1.785.056,39 633.112,17 555.633,53 135.292,88 

 
� Operacions de capital i financeres (F. 1.1.3 i F.1.1.5). L’Ajuntament de Xerta presenta el següent 
quadre de l’estat d’execució de les despeses d’inversió i el seu finançament a data 30.09.2013: 

 

Desglossament dels 
ingressos 

d’operacions de 
capital i financeres 

Exercicis corrents 
Exercicis 
tancats 

Previsions 
inicials 

Pressupost 
2013 

Estimació 
previsions 

definitives al 
final de 

l’exercici 

Drets 
Reconeguts 

Nets 

Recaptació 
Líquida 

Recaptació 
Líquida 

6 Alienació inv. reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transf. de capital 16.700,00 16.700,00 0,00 0,00 153.448,09 

8 Actius financers 0,00 717.256,39 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ingressos 
d’oper. de capital i 
financeres 

 
16.700,00 

 
733.956,39 

 
0,00 

 
0,00 

 
153.448,09 

 

Desglossament de les 
despeses 

d’operacions de 
capital i financeres 

Exercicis corrents 
Exercicis 
tancats 

Previsions 
inicials 

Estimació 
previsions 

definitives al 
final de 

exercici (1) 

Drets 
Reconeguts 

Nets (2) 

Recaptació 
Líquida (2) 

Recaptació 
Líquida (2) 
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6 Inversions reals 18.700,00 208.633,21 43.180,05 43.180,05 6.997,85 

7 Transf. de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 19.350,00 546.673,18 5.499,99 5.499,99 0,00 

Total ingressos 38.050,00 755.306,39 48.680,04 48.680,04 6.997,85 

 
� Romanent de tresoreria (F.1.1.8). L’Ajuntament de Xerta presenta, en acabar el tercer trimestre 
de l’exercici de 2013, el següent romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat. 

 

 Situació 
a final de trimestre vençut 

1. (+) Fons líquids 156.250,04 

2. (+) Total drets pendents de cobrament 1.086.744,18 

3. (-) Total obligacions pendents de pagament -42.350,93 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)  1.285.345,15 

II. Saldos de dubtós cobrament 532.846,39 

III. Excés de finançament afectat 642.910,31 

IV. Romanent de tresoreri aper despeses generals (I-II-III) 109.588,45 

V. Saldo d’obligacions pendents d’aplicar al Pressupost a fi període 13.887,93 

VI. Saldo de creditors per devolució d’ingressos a fi període 0,00 

VII. Romanent de tresoreria per despeses general ajustat (IV-V-VI) 95.700,52 

 
� Calendari i pressupost de tresoreria (F.1.1.9). L’Ajuntament de Xerta presenta la següent 
planificació estimada del que serà la seva tresoreria, ja que existeix un desfasament entre els 
ingressos i despeses ocasionat fonamentalment pel retard en el cobrament de les subvencions 
corrents i d’inversió. La situació actual de crisi fa que les previsions no puguin ser el precises que 
haurien de ser.  
 

Concepte 

Recaptació / Pagaments reals i estimats 

Trimestre tancat recaptació / Pag. 
acumulat 

al final de ttre. Vençut 

Previsions trimestre en curs 

Previsió recaptació / Pagaments de 
cada mes 

Prev.recap
t.  / Pag. 
en ttre. Corrent Tancats Total Juliol Agost Setembre 

Fons líquids 
Inici per. (1) 

  140.967,78 156.250,04 259.337,43 355.095,20 156.250,04 

Cobraments 
pressupost 

316.382,88 241.510,18 557.893,06 173.303,43 173.303,43 173.303,43 519.910,29 

Cob. no 
press. 

122.791,28 0,00 122.791,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cob. pend. 
aplic. defin. 

189.842,57 0,00 189.842,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagaments 
pressupost 

555.633,53 135.292,88 690.926,41 70.216,04 77.545,66 104.798,87 252.560,57 

Pag. no 
pressupost. 

-228.158,35 0,00 -228.158,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pag. pend. 
aplic. defin. 

392.476,59 0,00 392.476,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fons líquids 0,00 0,00 156.250,04 259.337,43 355.095,20 423.599,76 423.599,76 
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final per. (1) 

Prev. Mínim 
tresoreria 

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

� Dotació de plantilles i retribucions (F.1.1.A3). L’Ajuntament de Xerta presenta a data 30.06.2013 
les següents despeses de retribucions i plantilla de personal, agrupada en un únic sector 
d’Administració General i resta de sectors. 

 

Nombre total d’efectius 15 

Nombre total de despeses 258.703,73 

Grup de 
personal 

Nombre 
efectius 

Import d’Obligacions reconegudes a fi trimestre vençut 

Bàsiques Complement. Incentius  
Pla 

pensions 
Total 

retribucions 

Òrgans govern 1 13.129,29 0,00 0,00 0,00 13.129,29 

Personal 
directiu 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal 
eventual 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Funcionaris 
carrera 

4 43.293,09 44.322,11 0,00 0,00 87.615,20 

Funcionaris 
interins 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laboral Fix 8 86.156,04 0,00 0,00 0,00 86.156,04 

Laboral 
temporal 

2 12.782,66 0,00 0,00 0,00 12.782,66 

Altre personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 15 155.361,08 44.322,11 0,00 0,00 199.683,19 

 
2. Ajustos a Sistema de Comptes Europeu (SEC) aplicables a Grup d’Entitats de la Corporació 

(F.2.1): L’Ajuntament de Xerta no aplica cap ajust per operacions internes entre entitats, ja que el 
pressupost que s’informa és el propi de l’Entitat. 

 
3. Informe d’Avaluació grup Administracions Públiques: Les dades bàsiques informades són: 
 
� Pla econòmic financer (F.3.0): L’Ajuntament de Xerta NO te cap Pla Econòmic Financer amb 
vigència aprovat en l’exercici 2013. 
 
� Resultat estabilitat pressupostària: La corporació local no acompleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, ja que s'ha incorporat un total de 189.933,21€ com a despesa finançada amb el 
romanent de tresoreria; i aquesta magnitud afecta al calculo de l'estabilitat. 
 

Ingrés 
no financers 

Despesa 
No financera 

Ajustos 
Pròpia 
Entitat 

Ajustos per 
Operacions 

internes 

Capac./Nec. 
Financ. 
Entitat 

1.067.800,00 1.238.383,21 -24.106,98 0,00 -194.690,19 

Capacitat/Necessitat Finançament de la Corporació Local -194.690,19 
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� Acompliment de la Regla de la despesa (F.3.3): La corporació local acompleix amb l’objectiu de la 
regla de la despesa. 
 

Despesa computable 
Liq. 2012 (1) 

 
Taxa 

de referència (2) 

Augments/ 
Disminucions 

(art. 12.4) 
Press. Act. 2013 

(3) 

Límit de la 
Regla de la 

despesa 

Despesa 
computable 

Previsió 
Liq. 2013 (5) 

1.040.458,56 1.058.146,36 0,00 1.058.146,36 837.541,29 

Diferència entre el “límit de la Regla de la despesa” 
 i la “Despesa computable P2013” (4)-(5) 

220.605,07 

% Increment despesa computable 2013 s/2012 ((5)-(1))/(1) -0,20 

 
QUART: En compliment d’objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, sens perjudici de que el present informe sigui presentat i 
debatut en Ple de la Corporació, s’han comunicat i tramés les dades del present Informe d’Avaluació 
als òrgans competents del MHAP en data 25 d’octubre de dos mil tretze, dins del termini establert 
pel Ministeri. 
 
La comunicació de les dades sobre execució trimestral de l’exercici de 2013 corresponents al TERCER 
TRIMESTRE ha estat de: 
 
1. No acompleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
2.  Acompleix l’objectiu de Regla de la Despesa 
 
Xerta, 25 d’octubre de 2013. 
 
La secretària-interventora 
Roser Guinart Subirats» 
 
 
04.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA MOROSITAT DEL SEGON 
TRIMESTRE DE 2013 

 
La secretària interventora, dona compte de l’informe d’intervenció sobre la morositat del segon 
trimestre de 2013, i es reprodueix a continuació: 
 
«ROSER GUINART SUBIRATS, com a secretària – interventora de l’Ajuntament de Xerta, 
 
INFORMO: 
 
Que d’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per al qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials, en data 30 de juny de 2013, l’import de les obligacions pendents de pagament que 
incompleixen els terminis de l’article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del sector públic és 
de: 106.336,85 €, els quals corresponent a la quantitat de 121 factures. 
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Xerta, 14 d’octubre de 2013 
 
La secretaria 
Roser Guinart Subirats» 
 
 
05.- PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS 
ANTERIORS 

 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal determinar 
si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents  de cobrament 
respon a drets efectivament exigibles actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de 
cobrament. 
 
3. El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament. 
 
4. La secretària interventora ha emès un informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 De la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels 
contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 
 
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els articles 61 
a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 
 
3. Cal considerar la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local.  
 
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a l’òrgan competent. 
 
Per tant, atenent tot l’exposat, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de 
pressupostos tancats, per import de 684.919,36€, el detall individualitzat de la qual figura a l’annex. 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets esmentats. 
 

ANNEX: 
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a) Modificació del saldo de drets reconeguts per error material en les anotacions comptables o doble 
comptabilització 
 

EXERCICI CONCEPTE PARTIDA 
Nº 

OPERACIÓ 
IMPORT 

1999 Pendent liquidar General 42000 2004000081 1.743,03 

2001 Subv enseny.Llar infants 75080 2004000102 6.770,86 

2001 DARP subv.megafonia 2001 75080 2004000103 11.062,15 

2001 Subv.DARP zones rurals 2 75080 2004000104 5.686,76 

2001 Subv.Gener.camins aiguat 75080 2004000105 29,45 

2001 Subv.camins any 2001 761 2004000106 398,13 

2002 Compensacio GISA 02 47000 2004000126 4.657,00 

2002 Pendent APA 02 48 2004000127 1.758,75 

2002 Interessos Caixes pdnts 52000 2004000128 250,00 

2002 Gener.pendent sub.aiguat 75080 2004000129 38.765,00 

2002 Gener.subv.llar infants 75080 2004000130 2.500,00 

2002 Generalitat pdnt.cementi 75080 2004000131 583,15 

2003 Sub.POISC 03 obra enllum 75080 2004000153 17.696,12 

2003 Sub.enseny.llar infants 75080 2004000154 1.070,62 

2004 Recap.Deposit.servei llar infants pdent.04 48 2004002282 338,50 

2004 Plec de càrrec 11/2004 servei llar infants. 48 2004002367 450,00 

2004 Recap.Deposit.arrend.instal.torre eolica 04 542 2004002280 250,00 

2004 Pendents de cobrament 04 753 2004002365 3.299,13 

2005 Estadistica cens electoral. 42190 2005001794 45,00 

2005 Servei ocupació piscines i casal 05 753 2005001791 6.681,00 

2006 Subvenció servei ocupació piscines i casal 753 2006001794 0,09 

2007 FONS COOP.LOCAL PENDENT COBRAMENT 07 45004 2007001872 7.395,84 

2007 Pendent ensenyament escola bressol 07 45006 2007001864 13.500,00 

2007 Subvencions Diputació pendents 07. 46109 2007001865 4.731,18 

2007 Subv.Caixes pendents 07. 47000 2007001866 600,00 

2007 Subv.servei ocupació projectes 07 751 2007001867 7.961,05 

2007 Subv.Diputació 2007 inversions. 761 2007001868 20.831,42 

2008 LA CAIXA. SUBVENCIO FESTES 39900 2008001653 400,00 

2008 INGRES LA CAIXA (APORTACIO FESTES) 39900 2008002336 300,00 

2008 DIPUTACIO TARRAGONA. SUBV. FESTES SANT JAUME 39900 2008001655 4.602,00 

2008 DIPUTACIO TARRAGONA. SUBVENCIO CORREBOUS 
2008 

39900 2008002242 3.000,00 

2009 SUBVENCIÓ PUOSC COL·LOCACIÓ ASCENSOR 75082 2009002005 2,26 

2009 SUBVENCIÓ PARC INFANTIL PISTA 76114 2009002012 1.517,36 

2010 SUBVENCIÓ EXTRA CATASTROFES 72000 2010002795 13.625,39 

TOTAL     182.501,24 

 
b)  Prescripció de drets reconeguts en exercicis anteriors i/o declaració d’insolvència  del deutor 
 

EXERCICI CONCEPTE PARTIDA 
Nº 

OPERACIÓ 
IMPORT 

1994 Pendent I. s/capital 199 19 2004000018 4.463,85 
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1994 Pendent Taxes i altres i 39900 2004000020 1.433,24 

1995 Pendent cobrament rústic 11200 2004000021 337,81 

1995 Pendent cobrament urbana 11300 2004000022 48,91 

1995 Pendent cobrament I.V.T. 11500 2004000023 31,13 

1995 Reconeixement pendents c 11500 2004000024 223,40 

1995 Pendent cobrament I.A.E. 13000 2004000025 424,05 

1995 Reconeixement pendents c 13000 2004000026 1.624,61 

1995 Pendent cobrament I. s/. 29000 2004000027 311,27 

1995 Pendent cobrament LlicŠn 32100 2004000028 48,42 

1995 Pendent cobrament camins 350 2004000029 624,69 

1996 Pendent cobrament IBI rú 11200 2004000030 362,01 

1996 Pendent cobrament IBI ur 11300 2004000031 30,55 

1996 Reconeixement pendents c 11300 2004000032 1.612,59 

1996 Pendent cobrament IVTM a 11500 2004000033 4,79 

1996 Reconeixement pendents c 11500 2004000034 135,92 

1996 Pendent cobrament increm 11600 2004000035 758,42 

1996 Pendent cobrament IAE a 13000 2004000036 1.832,44 

1996 Pendent cobrament ll. ur 32100 2004000037 560,39 

1996 Pendent cobrament camins 350 2004000038 641,79 

1997 Pendent cobrament rústic 11200 2004000039 489,99 

1997 Pendent cobrament IVTM a 11500 2004000041 92,51 

1997 Pendent cobrament i.v. u 11600 2004000042 1.803,04 

1997 Pendent cobrament act. p 13000 2004000043 351,69 

1997 Pendent cobrament aigua 30000 2004000046 18,03 

1997 Pendent cobrament claveg 30100 2004000044 3,01 

1997 Pendent cobrament escomb 30200 2004000045 38,57 

1997 Pendent cobrament camins 350 2004000047 588,58 

1998 Pendent cobrament 1998 11200 2004000048 502,56 

1998 Pendent cobrament 1998 11300 2004000049  1,46 

1998 Pendent cobrament 1998 11500 2004000050 496,86 

1998 Pendent cobrament 1998 11600 2004000051 1.502,53 

1998 Pendent cobrament 1998 13000 2004000052 80,57 

1998 Pendent cobrament 31-12- 13000 2004000053 733,14 

1998 Pendent cobrament 1998 299 2004000055 228,38 

1998 Pendent cobrament 1998 30000 2004000059 370,64 

1998 Pendent de cobrament 199 30100 2004000057 44,25 

1998 Pendent cobrament 1998 30200 2004000058 277,70 

1998 Pendent cobrament 1998 34 2004000060 390,66 

1998 Pendent cobrament 1998 350 2004000064 483,93 

1998 Pendent cobrament 1998 399 2004000056 40,25 

1998 Pendent cobrament 1998 39900 2004000061 5,41 

1998 Pendent cobrament 1998 39900 2004000062 18,03 

1998 Pendent cobrament 1998 39900 2004000063 67,93 

1999 Pendent cobrament BASE 3 11200 2004000065 1.079,25 

1999 Pendent cobrament BASE a 11300 2004000066 170,91 

1999 Pendent cobrament SRD. a 11600 2004000068 1.202,02 

1999 Pendent cobrament BASE a 13000 2004000069   869,87 

1999 Pendent cobrament BASE a 13000 2004000070 482,43 
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1999 Pendent cobrament SRD. a 29000 2004000071 2.192,28 

1999 Pendent cobrament SRD. a 299 2004000072 210,35 

1999 Pendent cobrament BASE a 30100 2004000074 231,66 

1999 Pendent cobrament BASE a 30200 2004000075 80,63 

1999 Pendent cobrament SRD al 335 2004000076 300,51 

1999 Pendent liquidar SRD al 34 2004000077 420,71 

1999 Pendent cobrament BASE a 399 2004000073 5,96 

1999 Pendent cobrament BASE a 39900 2004000078 88,80 

1999 Pendent cobrament BASE a 39900 2004000080 76,93 

2000 Pendent IBI Rustica 11200 2004000156 50,92 

2000 BASE pendent IBI Urbana 11300 2004000157 1.704,49 

2000 BASE pendent IVTM 11500 2004000158 628,77 

2000 I.Sobre Valor Urbana 11600 2004000082 989,39 

2000 BASE pendent cobrament I 13000 2004000160 498,61 

2000 Pdnt.cobrament ICO 29000 2004000083 36.404,02 

2000 Recap.desp.sumpt.àrees c 299 2004000084 240,40 

2000 BASE pendent clavegueram 30100 2004000162 40,43 

2000 Pend.cobrament Llic.Urba 32100 2004000085 3.033,67 

2000 Pdnt.cobrament llic.ober 32903 2004000086 300,51 

2000 Pdnt.cobrament parades 33501 2004000088 500,34 

2000 Pdent.cobrament rodatge 33901 2004000087 712,83 

2000 Pend.cobram.recàrrec con 39200 2004000089 82,31 

2000 BASE pendent liquidar ce 399 2004000161 28,78 

2000 BASE desguàs canalons 39900 2004000163 5,43 

2000 BASE reixes, portes entr 39900 2004000164 7,65 

2000 BASE pendent terrasses, 39900 2004000165 6,01 

2001 IBI Urbana pendent 2001 11300 2004000091 4.157,86 

2001 Increment valor urbana 2 11600 2004000092 1.202,02 

2001 Pendent clavegueram 2001 30100 2004000095 13,42 

2001 Recàrrec constreny.2001 39200 2004000101 108,18 

2001 Cementiri pendent 2001 399 2004000094 35,90 

2001 Pendent rails caixes emm 39900 2004000099 1.434,84 

2001 Reixes portes entrada pd 39900 2004000100 2,80 

2002 Pendent IBI Urbana Hidro 11300 2004000108 1.007,48 

2002 BASE pendent IVTM 02 11500 2004000109 1.145,52 

2002 BASE Inc.valor urbana 02 11600 2004000110 1.069,53 

2002 D.sumpt.àrees caça 02 299 2004000114 458,60 

2002 Pendent clavegueram 02 30100 2004000118 276,26 

2002 Llic.urbanistiques pdnts 32100 2004000115 4.250,00 

2002 Llic.apertura pendnt.02 32903 2004000116 3.300,00 

2002 Pendent taules i cadires 335 2004000120 330,19 

2002 Pendent cobr.rec.constr. 39200 2004000122 107,13 

2002 Cementiri pendent 02 399 2004000117 2.172,25 

2002 Pdn.reixes portes entrada 39900 2004000121 2,86 

2003 BASE IBI Rustica pendent 11200 2004000132 1.670,05 

2003 BASE IBI Urbana pdnt.03 11300 2004000133 4.747,87 

2003 BASE IVTM pendent 03 11500 2004000134 3.200,26 

2003 IAE pendent 03 13000 2004000136 19.917,47 
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2003 BASE I/sobre construcció 29000 2004000137 28.096,61 

2003 Servei clavegueram pdnt. 30100 2004000141 34,66 

2003 Recollida brossa pendent 30200 2004000142 699,63 

2003 Llicències urbanístiques 32100 2004000139 6.922,98 

2003 Recàrrec constrenyiment 39200 2004000148 94,19 

2003 Interessos de demora 03 39300 2004000149 4,06 

2003 Cementiri municipal 03 399 2004000140 144,38 

2003 Rails pals caixes amarra 39900 2004000144 62.146,75 

2003 Desguàs canalons 03 39900 2004000145 8,06 

2003 Recursos eventuals 03 39900 2004000150 17.155,31 

2004 Acceptació càrrec IBI Rústica 11200 2004001165 313,22 

2004 Pendents de cobrament 04 11200 2004002365 400,46 

2004 Acceptació de càrrec IBI Urbana 11300 2004001163 2,91 

2004 Acceptació càrrec 06178 IBI Urbana 11300 2004002286 9,48 

2004 Acceptació càrrec IBI Urbana 11300 2004001862 263,21 

2004 Pendents de cobrament 04 11300 2004002365 1.140,75 

2004 BASE acceptació càrrec IVTM 115 2004000836 1.538,65 

2004 BASE altes de vehicles. 115 2004002284 49,20 

2004 Pendents de cobrament 04 115 2004002365 1.477,15 

2004 BASE acceptació càrrec IAE Prov.2004 13000 2004002285 166,03 

2004 Recap. Deposit.I. Construccions pendent 04 290 2004002278 47,32 

2004 Acceptació càrrec clavegueram 30100 2004000930 51,82 

2004 BASE acceptació de càrrec recollida de brossa 30200 2004000936 287,62 

2004 Pendents de cobrament 04 30200 2004002365 140,75 

2004 Recap.Deposit. llicències obres pendents. 32100 2004002277 3,94 

2004 Plec de càrrec 9/2004 33100 2004001863 936,87 

2004 Plec de càrrec 9/2004 33901 2004001863 563,77 

2004 Recap.Deposit.ocup.v.p.materials 04 33901 2004002279 6,82 

2004 Acceptació càrrec conservació cementiri 399 2004001451 43,32 

2004 BASE acceptació càrrec canaleres 39900 2004000933 5,88 

2004 Recp.Deposit.pendent 04 ocup.via publica cartell 39900 2004002281 14,85 

2004 Pendents de cobrament 04 39900 2004002365 13,00 

2005 BASE acceptació càrrec 2706 IBI Rustica 11200 2005000910 154,87 

2005 BASE acceptació de càrrec 5201 IBI Rustica 11200 2005000912 3,97 

2005 BASE acceptació càrrec 5165 IVTM 115 2005000914 8,37 

2005 Pdnt.I.Increment valor terrenys urbana 116 2005001852 1.334,98 

2005 Plec de càrrec 6/2005 33901 2005001777 6,38 

2005 Recàrrec constrenyiment 2005 392 2005001797 150,00 

2005 Interessos de demora 05 393 2005001796 29,51 

2005 BASE acceptació de càrrec 4675 cementiri 399 2005000911 42,13 

2005 BASE acceptació càrrec 02851 balcons 39900 2005000637 2,99 

2005 Terrasses miradors i balcons pdents.05 39900 2005001798 4,45 

2006 BASE acc.CÀRREC 2006/17677 IBI Rustica 11200 2006000772   843,08 

2006 BASE acc.càrrec IBI Urbana 2006/17497 11300 2006000771 565,29 

2006 Acceptació càrrec 16668 IVTM 115 2006000467 593,43 

2006 Pendents de cobrament I. Increment valor terrenys u 116 2006001789 3.212,46 

2006 Impost sobre construccions pendent 2006. 290 2006001709 1.608,75 

2006 BASE acceptació de càrrec 15912 4T05 30000 2006000134 77,11 
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2006 Acceptació càrrec 16990 clavegueram 30100 2006000468  72,10 

2006 Llicencies d'obres pendents 06 32100 2006001710 11,55 

2006 Plec de càrrec 5/2006 remolcs i guals. 33100 2006001186 1.030,54 

2006 Plec de càrrec 5/2006 remolcs i guals. 33901 2006001186 542,74 

2006 BASE Acceptació càrrec 2006/18663 cementiri. 399 2006001179 80,42 

2006 Acceptació càrrec 16994 canaleres 39900 2006000471 38,88 

2006 Rails pals i caixes d'amarratges pendents 2006 39900 2006001801 74.626,96 

2007 Acceptació càrrec 2007/04142 IBI Rústica 11200 2007001075 1.624,46 

2007 IBI pendent de recatació 2007 11200 2007001856 870,57 

2007 Acceptació de càrrec 07/04491 IBI Urbana  11300 2007001076 2.530,46 

2007 BASE pendent recaptació 2007 115 2007001857 3.343,52 

2007 BASE A.càrrec 2007/02587 Inc.valor terrenys urbans 116 2007000204 64,21 

2007 BASE ac.càrrec 2007/02799 Incr.Valor terr.urbana. 116 2007000337 34,41 

2007 BASE ac.càrrec 2007/02790 In.Valor terrenys urbans 116 2007000338 402,81 

2007 Pd.cobrament I.Construccions 07 290 2007001728 6.041,17 

2007 Pdt.cobrament àrees de caça 07 299 2007001729 3,72 

2007 Acceptació de càrrec 07/05868 Cementiri 30900 2007001077 52,25 

2007 BASE acceptació càrrec 2007/03760 brossa. 32100 2007000442 157,39 

2007 BASE pendent recollida escombraries 07 32100 2007001859 556,67 

2007 Pendent recaptació llicències d'obres 07 32100 2007001727 590,10 

2007 BASE acceptació de càrrec 2007/03634 clavegueram 32902 2007000439 166,54 

2007 BASE pendent recaptació clavegueram 07 32902 2007001858 105,74 

2007 BASE pendent llicencies obertura. 32904 2007001860 15.694,25 

2007 Acceptació de càrrec 2007/03757 canaleres 33901 2007000436 33,39 

2007 Pendent cobrament entrada vehicles 07. 33901 2007001863 26,98 

2007 Pendent compensació telefònica 07 39900 2007001861 4.067,05 

2007 Pendent compensació empreses elèctriques. 39900 2007001862 122.127,61 

2008 BASE. IBI RÚSTICA 2008-01 11200 2008002931 1.043,65 

2008 BASE. IBI RUSTICA 2008-01 11200 2008002945 16,89 

2008 BASE. IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA 2008 11500 2008002934   734,77 

2008 BASE. IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA 2008 11500 2008002946 51,05 

2008 BASE. TAXA CLAVEGUERAM 2008-01 30100 2008002932  15,90 

2008 BASE. CONSERVACIO CEMENTIRI 2008-01 30900 2008002935  96,40 

2009 IBI URBANA 2009 11200 2009002254   124,33 

2009 IVTM 2009 11500 2009002257   225,50 

2009 PLUSVALUA 2009 11600 2009002263 5.818,43 

2009 TAXA CLAVEGUERAM 2009 30100 2009002256  16,70 

2009 TAXA PER SERVEI DE CEMINTIRI 2009 30900 2009002261  39,00 

2009 BALCONS, CANALERES I TERRASSES 2009 33901 2009002264 16,86 

2010 Càrrec 2010/04006 IBI RUSTICA 11200 2010001974   108,50 

2010 Càrrec 2010/06028 IBI URBANA 11300 2010001973    17,33 

2010 Càrrec 2010/04155 VEHICLES 11500 2010001977   141,86 

2010 Càrrec 2010/00410 VEHICLES 11500 2010001995 5,28 

2010 Càrrec 2010/04708 CEMENTIRI 30900 2010001978  12,00 

2011 Càrrec 2011/12958 PLUSVÀLUA 11600 2011001844 58,50 

2011 LLICÈNCIA OBRA MENOR Mª JOSE BARREDA 13/2011 30902 2011001491 20,00 

2011 Càrrec 2011/10963 CANALERES 33901 2011001647 139,90 

TOTAL       502.418,12 
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Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
06.- PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS 
DE PAGAMENT EN EXERCICIS ANTERIORS   

 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si 
les obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament 
responen a obligacions efectivament exigibles actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, pendents de 
pagament. 
 
3. El regidor d’Hisenda formula la proposta de les baixes d’obligacions reconegudes en exercicis 
anteriors, pendents de pagament. 
 
4. La secretària interventora  ha emès un informe favorable. 
 
5. Mitjançant edicte,  publicat al Butlletí Oficial de la Província número 253 de data 4 de novembre 
de 2013, s’ha dut a terme la informació pública i transcorregut el termini dels quinze dies hàbils des 
de la publicació, no s’han presentat al·legacions 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 
2. Cal considerar la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
3. Cal considerar els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/192, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la consideració d’interessats, 
audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’òrgan competent. 
 
Per tant, atenent tot l’exposat, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 166.239,51. El detall individualitzat figura a 
l’annex 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de les obligacions 
indicades. 
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Annex 
 
 

Exer. C.Org. C.Prg. 
C. 

Eco. 
Raó social tercer N. Oper. 

Saldo 
Oblig. 

2003 Obres enllumenat públic 151 609 PROVEIDORS DIVERSOS 2004000193 22.021,74 

2003 Obres millora cementiri 164 619 PROVEIDORS DIVERSOS 2004000197 2.760,10 

2003 Millora camins municipal 453 619 PROVEIDORS DIVERSOS 2004000211 1.417,93 

2004 Pendent exercici per despeses 
inversió. 

151 609 VARIS 2004002425 3.587,92 

2004 Pendent exercici per despeses 
inversió. 

320 625 VARIS 2004002425 2.000,00 

2004 Pendent exercici per despeses 
inversió. 

453 619 VARIS 2004002425 2.362,12 

2004 Pendent exercici per despeses 
inversió. 

920 626 VARIS 2004002425 5.000,00 

2004 Premi de cobrança BASE  931 22708 VARIS 2004002366 2.367,17 

2006 Altres transferències pendents. 151 48900 VARIS 2006001779 2.000,00 

2006 Pendent altres transferències a 
famílies. 

312 48900 VARIS 2006001778 3.500,00 

2006 Pendent condicionament parc 
infantil estació 

312 619 VARIS 2006001785 4.500,00 

2006 J.Abadie honoraris mes de 
novembre. 

334 13000 ABADIE ABELLA JOSEFA 2006001711 135,21 

2006 Altres transferències a cultura 
pendents. 

334 48900 VARIS 2006001780 2.000,00 

2006 Pendent vestidors Casal i 
complementaris. 

334 609 VARIS 2006001784 5.795,00 

2006 Altres transferències esports 
pendents. 

337 48900 VARIS 2006001781 1.000,00 

2006 Pendent millora camins 
municipals. 

453 48900 VARIS 2006001782 1.500,00 

2006 Pendent millora de camins. 453 619 VARIS 2006001786 252,51 

2006 Pendent Associacions 
municipalistes. 

920 48900 VARIS 2006001762 455,41 

2006 Adquisició d'equips informàtics. 920 626 VARIS 2006001787 4.197,64 

2007 Pendent pagament local jubilats. 151 143 VARIS 2007001843 3.600,00 

2007 F.10421 compres materials varis 151 210 FERRETERIA INDUSTRIAL 
ANGUELA SA 

2007001782 72,50 

2007 F.A/22922 compres de 
productes varis. 

151 210 PRODUCTOS PINTURAS 
TARRAGONA 2000 SL 

2007001779 63,00 

2007 F.108/2007 gestió residus mes 
de juny. 

162 22700 CONSORCI RESIDUS 
URBANS-REBE 

2007001833 3.567,31 

2007 Pendent recollida brosses 07 162 22700 VARIS 2007001844 4.437,67 

2007 Pendents de pagament Consell 
Comarcal. 

312 465 VARIS 2007001842 4.146,00 

2007 Pendent pagament local jubilats 312 48000 VARIS 2007001853 996,96 

2007 F.23 lloguer calefacció Casal 
festes vàries. 

334 22609 ARIÑO GARCIA PEDRO 2007001832 520,00 

2007 Pendent festes populars 07 334 22609 VARIS 2007001845 12.151,08 
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2007 F.A60920 lloguer calefacció 
Casal diferents dies. 

334 48900 ARIÑO GARCIA PEDRO 2007001831 840,00 

2007 Quota anual amics de la bressola 
07 

334 48900 VARIS 2007001819 100,38 

2007 Obra vestidors pendents 06 334 609 VARIS 2007001846 13.739,88 

2007 F.90280777 història corona 
Aragó llibres biblioteca 

334 626 EDICIONS 62 SA 2007001825 130,00 

2007 Pendent productes neteja 07 337 22110 VARIS 2007001847 10.007,42 

2007 SAM treballs implementació 
planejament urbanístic. 

337 22706 DIPUTACIO DE 
TARRAGONA 

2007001829 1.377,41 

2007 Pendent pagament turisme 07 432 22000 VARIS 2007001852 421,37 

2007 Tributs pendents 07 453 225 VARIS 2007001848 200,00 

2007 Actualització rodaire 2007. 453 619 VARIS 2007001849 354,77 

2007 Pendent millora de camins 
municipals. 

453 61901 VARIS 2007001854 12.934,92 

2007 Instal. telefonia sense cables 07 491 609 VARIS 2007001850 4.897,33 

2007 F.00027627 compra radiadors  920 62500 EXPERT MODEROGAR SL 2007001837 49,00 

2007 Pendents pagament 07 a 
Consorcis. 

931 467 VARIS 2007001851 1.398,98 

2008 FRA. HECTOR I. SANCHO 
QUERAL 

151 22706 SANCHO QUERAL 
HECTOR ISMAEL 

2008000289 1,00 

2008 FRA. SOREA, S.A. 161 22109 SOREA SA 2008001341 1.493,51 

2008 NOMINA PERSONAL MES DE 
MARÇ 

320 13100 PERSONAL AJUNTAMENT 2008000476 32,04 

2008 FRA. SOREA, S.A. 320 22000 SOREA SA 2008001337 10,48 

2008 FRA. SOREA, S.A. 320 22000 SOREA SA 2008001345 103,90 

2008 FRA. SOREA, S.A. 320 22000 SOREA SA 2008001346 198,35 

2008 FRA. SOREA 320 22000 SOREA SA 2008001347 10,48 

2008 FRA. SOREA, S.A. 320 22000 SOREA SA 2008001348 10,48 

2008 FRA. PINTURES JABS 334 22609 BLANC ARMENGOL 
DANIEL 

2008002363 6,00 

2008 FRA. LA CAIXA 334 22609 CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA 

2008002234 6,69 

2008 FRA. LA CAIXA 334 22609 CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA 

2008002236 4,37 

2008 FRA. DUO EPOCA 334 22609 DUO EPOCA 2008002379 300,00 

2008 FRA. FATSINI, S.L. 334 22609 FATSINI SL 2008001302 632,20 

2008 FRA. Mª DOLORES GABRIEL 
GRACIÀ 

334 22609 GABRIEL GARCIA MARIA 
DOLORES 

2008001367 68,00 

2008 FRA. GARDEN LA SINIA 334 22609 GARDEN LA SINIA SL 2008002364 25,20 

2008 FRA. PTOS. PINTURAS 
TARRAGONA 2000 

334 22609 PRODUCTOS PINTURAS 
TARRAGONA 2000 SL 

2008002361 7,50 

2008 RELACIO SUBVENCIONS 
ENGALANAT CARRERS 

334 22609 SERVEI RECAPTACIO 
AJUNTAMENT 

2008002395 150,00 

2008 FRA. JUAN J. ULLDEMOLINS 
CARAPUIG 

334 22609 ULLDEMOLINS CARAPUIG 2008001584 120,00 

2008 FRA. ANTONIO VALLS CORTIELLA 334 22609 VALLS CORTIELLA 
ANTONIO 

2008001353 55,60 
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2008 FRA. SOREA, S.A. 432 22000 SOREA SA 2008001339 49,00 

2008 FRA. SOREA, S.A. 432 22000 SOREA SA 2008001344 23,61 

2008 FRA. JOAQUIN MARTI PASTOR 453 21000 MARTI PASTOR JOAQUIM 2008001358 0,20 

2008 FRA. ENDESA 
DISTRIB.ELECTRICA, S.L. 

453 22100 ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SL 

2008002045 107,98 

2008 FRA. Mª ELISA ANDRES ROMERO 920 22000 ANDRES ROMERO MARIA 
ELISA 

2008001690 197,23 

2008 FRA. Mª ELISA ANDRES ROMERO 920 22000 ANDRES ROMERO MARIA 
ELISA 

2008002304 10,46 

2008 FRA. J. IGNACI BARRERA I CURTO 920 22000 BARRERA CURTO J IGNASI 2008000255 2.755,00 

2008 FRA. PEDRO FCO. CARPENA 
SOFIO 

920 22000 CARPENA SOFIO, PEDRO 
FRANCISCO 

2008000266 47,49 

2008 FRA. DIPUTACIO TARRAGONA. 
BOP 

920 22000 DIPUTACIO DE 
TARRAGONA 

2008002043 63,80 

2008 FRA. EDICIONS 62, S. A. 920 22000 EDICIONS 62 SA 2008000454 42,07 

2008 FRA. MODEROGAR, S. L. 920 22000 EXPERT MODEROGAR SL 2008000035 27,00 

2008 FRA. SOREA, S.A. 920 22000 SOREA SA 2008001335 42,25 

2008 FRA. SOREA, S.A. 920 22000 SOREA SA 2008001336 233,76 

2008 FRA. SOREA, S.A. 920 22000 SOREA SA 2008001338 80,28 

2008 FRA. SOREA, S.A. 920 22000 SOREA SA 2008001340 94,45 

2008 FRA. SOREA, S.A. 920 22000 SOREA SA 2008001342 10,48 

2008 FRA. SOREA, S.A. 920 22000 SOREA SA 2008001343 34,24 

2008 FRA. SOC.EST.CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

920 22201 SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS SA 

2008002059 74,50 

2008 FRA. SEG. CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 

920 22400 SEG.CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. 

2008002274 549,30 

2008 FRA. GRUP SUPECO MAXOR, S.L. 920 22601 GRUP SUPECO MAXOR, S. 
L. 

2008000649 637,40 

2008 FRA. INDALECIO VALENZUELA 
AVILA 

920 22601 VALENZUELA AVILA 
INDALECIO 

2008001877 116,00 

2008 FRA. VISIBLE SOLUTIONS, S. L. 920 22601 VISIBLE SOLUTIONS, S. L. 2008000019 192,00 

2008 FRA. JOSE A. BELMONTE 
LUCENA 

920 22604 BELMONTE LUCENA, 
JOSE ANTONIO 

2008000637 920,00 

2008 FRA. LINA MONLLAU MAYOR 920 22699 MONLLAU MAYOR LINA 2008000033 23,57 

2008 BASE. LIQUIDACIO VOLUNTARIA 
LIQUIDABLE. JUNY 

920 22708 BASE, Gestió Ingressos 2008001188 5,65 

2008 FRA. ENRIC CANTONS SANCHO 920 62500 CANTONS SANCHO ENRIC 2008001851 1.374,21 

2009 SERVEI SOCORRISME 337 22109 AQUALIUS SPORTS I 
SERVEI, S.C.P. 

2009002314 168,56 

2009 ACTUACIÓ FESTA FIRA CÍTRIC 431 22609 TAL COM SONA 2009001831 2.000,00 

2009 PROJECTE EXECUCIÓ LLAR 
INFANTS 

920 22701 ALVAREZ PASCUAL 
XAVIER 

2009001049 5.000,00 

2009 TREBALLS DE PROJECTE 920 22701 ALVAREZ PASCUAL 
XAVIER 

2009001289 4.744,81 

2009 SERVIDOR AJUNTAMENT 920 62600 DERTOCHIP 
INFORMATICA SL 

2009000456 0,01 

2010 IMPRESSIÓ PROGRAMES DE 
FESTES 

338 22608 OPTIM.GR, SCP 2010001702 1.005,00 

2010 CORREBOUS FESTES 338 22608 PRINCEP MARTINEZ 
HILARIO 

2010001886 0,01 
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2011 QUOTA ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS DE L'OLIVERA 

431 22699 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS DEL 
OLIVO 

2011000011 200,00 

2011 MANTENIMENT I 
ACTUALITZACIÓ PORTAL WEB 
MUNICIPAL 1 

929 22602 GASSO GESTIO LOCAL SL 2011000113 314,62 

2012 
PUNT DE LLUM EVENTUAL SANT 
JOAN 338 22608 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SL 2012000309 0.04 

      TOTAL   167.239,51 

 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
07.- PROPOSTA EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2013 es va iniciar l’expedient per a aprovar i 
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 19 d’octubre de 2013. 
 
La secretaria intervenció  ha emès l’informe preceptiu, en sentit favorable.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Per tant, atenent tot l’exposat, l’alcalde President proposa al Ple de l’adopció del següent, ACORD: 
 
1. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 203.112,31 €. El detall 
individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 
 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 1.131,18 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 4.223,29 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 935,68 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 818,02 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 1.264,51 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 359,58 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 1.787,56 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 946,09 
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NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 1.286,88 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 1.356,97 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 351,24 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 1.869,85 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 664,03 

NÒMINES DESEMBRE PERSONAL 2.061,18 

1ª CERTIFICACIÓ ENLLUMENAT CARRER AMBUGORRO 18.522,22 

2ª CERTIFICACIÓ ENLLUMENAT CARRER AMBUGORRO 36.959,83 

2ª CERTIFICACIÓ CATÁSTROFES NATURALS 25.532,66 

4ª CERTIFICACIÓ COBERTA I ANNEXES PISTA POLIESPORT 76.288,61 

5ª CERTIFICACIO PISTA POLIESPORTIVA 26.752,93 

TOTAL 203.112,31 

 
2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes obligacions 
al pressupost de l’exercici corrent. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
08.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES 
D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2013/2014 

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet el conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per garantir el 
transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 2013/2014, el qual obra en 
l’expedient. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs 
escolar 2013/2014. 
 
SEGON.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies del 
conveni signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la 
presidència del Consell. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
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09.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER FORMALITZAR L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL 
D’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS DE L’ANY 2013. 

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet el conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per l’adhesió al Pla 
Comarcal d’arranjament de camins municipals de l’any 2013, el qual obra en l’expedient. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per l’adhesió al Pla Comarcal d’arranjament de camins municipals de l’any 
2013 
 
SEGON.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies del 
conveni signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la 
presidència del Consell. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CESSIÓ DE TERRENYS AL CONSORCI REBÉ PER LA INSTAL·LACIÓ 
D’UNA DEIXALLERIA. 

 
En relació amb l’expedient de cessió del bé immoble situat al Polígon 18 Parcel·la 202 del terme 
municipal de Xerta a favor del Consorci Rebé, emeto el següent informe-proposta de resolució, de 
conformitat amb el que disposa l’article 175 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, d’acord 
amb els següents 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Per mitjà del Consorci Rebé, s’ha ofert a aquest Ajuntament la instal·lació del servei de deixalleria fixa 
del municipi, el qual es considera que compleix les finalitats d’utilitat pública i l’interès social que 
necessiten els habitants del municipi rebent els beneficis que comporta la instal·lació d’aquest servei 
que, a més, és impossible d’assumir si aquesta no és titular d’un immoble adient per a la seva 
implantació. 
 
És evident que l’establiment de l’esmentat servei públic ha de resoldre d’una manera definitiva el 
problema de gestió dels residus municipals que des de fa temps reclamen els veïns.   
 
En data 16 de juliol de 2013, la Secretaria va emetre l’informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment que s’ha de seguir. 
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En dates 19 de juliol i 29 d’agost de 2013, es van emetre els certificats de l’inventari de béns 
municipal i del Registre de la Propietat. 
 
En data 29 de juliol de 2013, els Serveis Tècnics municipals van emetre l’informe en relació amb les 
característiques del bé immoble que es cedeix i la seva pertinença a un pla d’ordenament. 
 
En data 30 d’agost de 2013, es va emetre l’informe d’Intervenció en relació amb el valor que el bé 
immoble suposa del valor dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
En data 5 de setembre de 2013, es va adoptar l’acord d’inici de l’expedient i en data 13 de setembre 
de 2013, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 212, després que la 
Secretaria hagués certificat totes les proposicions presentades.  durant el qual no es van presentar 
al·legacions. 
 
En data 21 de novembre de 2013, es va trametre a la Comunitat Autònoma per al seu coneixement. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable a aquest assumpte és la següent: 
 

— Els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
— Els articles 41, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
— L’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
— Els articles 109 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de béns de les entitats locals. 
— Els articles 79 a 81 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. 
 
Atès el que precedeix, considero que l’expedient ha seguit els tràmits establerts a la legislació 
aplicable i ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en virtut de l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 
9 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per majoria absoluta. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’article 175 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, elevo la 
següent proposta de resolució: 
 
PRIMER.  Cedir gratuïtament al Consorci Rebé el bé immoble situat al Polígon 18 Parcel·la 202 del 
terme municipal de Xerta, qualificat de bé patrimonial, propietat del l’Ajuntament de Xerta, destinat 
a ubicar una deixalleria fixa. 
 
SEGON. Determinar la reversió automàtica del bé cedit de manera gratuïta al patrimoni d’aquest 
Ajuntament, si no és destinat a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, i si deixa de ser-ho 
posteriorment en el decurs de 30 anys. 
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TERCER. Anotar la cessió gratuïta a l’inventari municipal de béns als efectes de la seva actualització 
un cop s’hagi finalitzat la cessió. 
 
QUART. Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui totes les actuacions derivades de l’expedient, entre les 
quals en destaca la firma de l’escriptura pública de cessió de béns. 
 
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució al Consorci Rebé, i fer avinent que el cessionari ha de 
comparèixer en el moment que sigui citat a termini en ordre a procedir a elevar la cessió esmentada 
a escriptura pública.  
 
SISÈ. Trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat per tal que s’efectuïn els 
assentaments registrals oportuns d’acord amb la legislació hipotecària. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
11.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA LEGISLACIÓ APLICABLE I EL PROCEDIMENT A SEGUIR PER 
RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT O DECLARAR LA INCOMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE 
L’AJUNTAMENT PER EXERCIR UNA ACTIVITAT PRIVADA, COSA QUE ACREDITA AMB LA 
DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA. 

 
1. ANTECEDENTS 
 
Per donar compliment a la Providència de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2013, en que se 
sol·licita que s’emeti informe amb proposta de resolució sobre la legislació aplicable i el procediment 
a seguir per reconèixer la compatibilitat o per declarar la incompatibilitat d’un treballador de 
l’Ajuntament, la Sra. Cinta Masdeu Margalef, per exercir una activitat privada, emeto el següent 
informe-proposta de resolució, de conformitat amb l’establert als arts. 173 a 175 del Reial Decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, i al Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 

− Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 

− El Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents. 

− Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat. 

− Art. 95.2.n) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP, d’ara 
endavant). 

− Art. 50.9 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF d’ara endavant), en relació al 
22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL d’ara endavant). 
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− Arts. 321 a 344 del Decret 214/1990,  de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 
al servei de les Entitats locals (RPEL d’ara endavant). 
L’art. 321 del RPEL diu que el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals 
comprès en l'àmbit d'aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció 
pública la Llei 53/1984 i el contingut en la Llei 21/1987. 
 
Cal partir de la premissa constitucional de l’art. 103.3, que estableix que “La llei regularà l’estatut 

dels funcionaris públics, l’accés a la funció pública d’acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, 

les peculiaritats de l’exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d’incompatibilitats i les garanties 

per a la imparcialitat en l’exercici de les seves funcions”. 
 
En aquest sentit, l’art. 2 de la Llei 53/1984 diu que aquesta Llei serà d'aplicació al personal al servei 
de les corporacions locals i dels organismes d'elles dependents, norma aquesta que te caràcter de 
bàsica, perquè així ho estableix la seva DF 1a, per quant es dicta a l’empara de l’art. 149.1.18 de la 
Constitució espanyola. Però per altra banda, la DA 6a de la mateixa autoritza al Govern i als òrgans 
competents de les Comunitats Autònomes a dictar les normes precises per a l'execució de la present 
Llei, assegurant la necessària coordinació i uniformitat de criteris i procediments. Per aquest motiu 
s’ha d’estar també al que estableix la Llei 21/1987, dictada a l’empara dels arts. 9.8 i 10.1.1 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 4/1979 (actual 71.7 i 136.b) de la 
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006). 
 
2.2. De la normativa esmentada cal esmentar el següent: 
 
a) L’art. 11.1 de la Llei 53/1984 i el mateix de la Llei 21/1987 estableixen que el personal al servei 
de les corporacions locals no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, 
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, 
organisme o entitat on estigués destinat, exceptuant-se les activitats particulars que, en exercici d'un 
dret legalment reconegut, realitzin per a si els directament interessats. 
 
b) L’art. 11 de la Llei 21/1987 estableix, a mes, que tampoc poden ésser objecte de compatibilitat: 

− Les activitats professionals que s'han de prestar a persones a què hom està obligat a atendre en 
el desenvolupament del càrrec públic 

− La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats privades, si 
l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi el departament, 
l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis el personal afectat i sens perjudici del 
que estableix l'article 7. 

− El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui per 
compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els assumptes en què 
intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc 
públic. 

− El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en empreses o 
en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval del sector públic, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d'aquestes. 

− La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix la lletra 
d). 



 

28 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

 
c) Els arts. 16 i 17 de la Llei 21/1987 preveuen que qui desitgi exercir alguna altra activitat o ocupar 
un lloc de treball en l’àmbit privat ha de formular prèviament la declaració d'activitats corresponent, 
segons el model establert per reglament, i que el seu exercici requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia. 
 
En el mateix sentit es pronuncia l’art. 14 de la Llei 53/1984, quan diu que l'exercici d'activitats 
professionals laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques requerirà el 
previ reconeixement de compatibilitat. 
 
d) Igual que fan l’art. 14 de la Llei 53/1984 i el 22.2 de la Llei 21/1987, tant l’art. 50.9 del ROF, en 
relació al 22.2.q) de la LRBRL, com els arts. 333 i 344 del RPEL preveuen que correspon al Ple 
l'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat local per a l'exercici 
d'activitats professionals laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques. 
I en els termes del que estableixen l’art. 47.1 de la LRBRL i el 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el quòrum 
per adoptar aquest acord és el general de la majoria simple dels membres presents. 
 
La Disposició addicional 1a del Reial Decret 1.777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de les normes 
reguladores dels procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que les 
sol·licituds formulades en els procediments en matèria d'incompatibilitats, quan es tracti de 
reconèixer la compatibilitat per a exercir activitats privades, es podran entendre estimades una 
vegada transcorregut, sense que s'hagués dictat resolució expressa, el termini màxim de resolució, 
que és de 3 mesos. 
 
En canvi, si del que es tracta és de declarar la incompatibilitat per exercir activitats privades, les 
sol·licituds formulades es podran entendre desestimades per aplicació de la norma general de l’art. 
43 de la Llei 30/1992, atès el que la doctrina del Tribunal Suprem, referent a l’abast i límits del silenci 
positiu, ha establert que “los límites del silencio positivo están en la improcedencia de entender 
concedido lo que es ilegal otorgar expresamente” (STS de 17 Juny de 1992). 
 
e) L’art. 19 de la Llei 53/1984 i el 2 de la Llei 21/987 diuen que no es consideren subjectes a 
incompatibilitat les activitats següents: 
 

− Les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les limitacions 
establertes. 

− La participació en seminaris, en cursos o en conferències tinguts en centres oficials destinats a la 
formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les 75 hores 
anuals. 

− La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés en les administracions 
públiques. 

− La participació en exàmens, en proves o en avaluacions efectuades pel personal docent, si són 
diferents de les que li corresponen habitualment, en la manera que hom determinarà per reglament. 

− L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o 
patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït. 
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− La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i també la col·laboració 
en les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació 
de treball o de prestació de serveis. 

− La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació social, i 
també la col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de 
caràcter professional, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de 
prestació de serveis. 

− La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el desenvolupament de 
cursos d'especialització a què es refereix l'article 11 de la Llei orgànica 11/1983, de reforma 
universitària. 
 
f) I el 14 de la Llei 21/1987 diu que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal 
que ocupi els llocs de treball que comporten la percepció d'un complement específic pel factor 
d'incompatibilitat o per un concepte equiparable. I en el mateix sentit és més restrictiva la Llei 
53/1984, quan al seu art. 16 diu, a sensu contrario, que no podrà reconèixer-se compatibilitat per a 
l'exercici d'activitats privades al personal que ocupi llocs de treball que comportin la percepció de 
complements específics, o concepte equiparable, la quantia dels quals superi el 30% de la seva 
retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l'antiguitat. 
 
g) L’art. 11.2 de la Llei 53/1984 estableix que el Govern, per Reial Decret, podrà determinar, amb 
caràcter general, les funcions, llocs o col·lectius del sector públic, incompatibles amb determinades 
professions o activitats privades, que puguin comprometre la imparcialitat o independència del 
personal que es tracti, impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o perjudicar els 
interessos generals. En aquest sentit l’art. 11.2 del Reial Decret 598/1985 diu que no podrà 
reconèixer-se compatibilitat per a l'acompliment de les activitats privades que en cada cas 
s'expressen: 

− Al personal que realitzi qualsevol classe de funcions en l'Administració, amb l'acompliment de 
serveis de gestoria administrativa, ja sigui com a titular, ja com a empleat en tals oficines. 

− Al personal que realitzi qualsevol classe de funcions en l'Administració, amb l'exercici de la 
professió de Procurador o amb qualsevol activitat que pugui requerir presència davant els Tribunals 
durant l'horari de treball. 

− Al personal que realitzi funcions d'informe, gestió o resolució, amb la realització de serveis 
professionals, remunerats o no, als quals es pugui tenir accés com a conseqüència de l'existència 
d'una relació d'ocupació o servei en qualsevol Departament, Organisme, Entitat o Empresa públics, 
qualsevol que sigui la persona que els retribueixi i la naturalesa de la retribució. 

− Els Caps d'Unitats de Recursos i els funcionaris que ocupin llocs de treball reservats en exclusiva 
a Cossos de Lletrats, amb l'exercici de l'Advocacia en defensa d'interessos privats o públics enfront de 
l'Administració de l'Estat o de la Seguretat Social o en assumptes que es relacionin amb les 
competències del Departament, Organisme, Ens o Empresa que prestin els seus serveis, igual que els 
Lletrats de la Banca Oficial, Institucions financeres, Organismes, Ens i Empreses públiques i Seguretat 
Social. 

− El personal destinat en unitats de contractació o adquisicions, amb l'acompliment d'activitats en 
empreses que realitzin subministraments de béns, prestació de serveis o execució d'obres gestionats 
per aquestes unitats. 

− Els Arquitectes, Enginyers i altres titulats, respecte de les activitats que corresponguin al títol 
professional que posseeixin i la realització del qual estigui sotmesa a autorització, llicència, permís, 
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ajuda financera o control del Departament, Organisme, Ens o Empresa que estiguin destinats o al que 
estiguin adscrits. 

− Els Arquitectes, Enginyers i altres titulats i altre personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest 
Reial decret, respecte de tota activitat, ja sigui de direcció d'obra, d'explotació o qualsevol altra que 
pugui suposar coincidència d'horari, encara que sigui esporàdica, amb la seva activitat en el sector 
públic. 

− El personal sanitari comprès en l'article segon de la Llei 53/1984, amb l'exercici d'activitats de 
col·laboració o concert amb la Seguretat Social en la prestació sanitària que no tinguin caràcter de 
públiques segons l'establert en l'article segon d'aquest Reial decret. 
Sigui com sigui, l’art. 1.3 de la Llei 53/1984 marca un principi que és irrenunciable, com és que en 
qualsevol cas, l'acompliment d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta 
Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que 
pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència. 
Per altra banda, l’art. 12 de la Llei 21/1987 diu que es pot reconèixer la compatibilitat per al 
desenvolupament d'activitats privades en els casos següents: 

− Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i no se 
supera el límit que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no supera la 
jornada ordinària de l'Administració incrementada d'un 50%. 

− Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l'interessat en 
l'administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada 
ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps parcial. 

− Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o activitat públics i no superessin entre 
tots dos la jornada màxima de l'Administració. 
 
Per la seva banda, l’art. 21.2 de la Llei 21/1987 estableix que l'autorització de compatibilitat està 
condicionada a l'estricte compliment de la jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic. 
 
2.3. Per tant, a la llum de tot l’exposat, cal entendre que, a sensu contrario, tot el que no està regulat 
en aquests articles està subjecte al preceptiu reconeixement de compatibilitat per exercir una 
activitat privada, ja sigui perquè no és cap de les situacions en què no és necessària la seva sol·licitud, 
per quant no es consideren subjectes a incompatibilitat, o be perquè no es tracta d’una activitat 
respecte la qual l’Ajuntament li hagi de denegar la corresponent compatibilitat. 
De ser així, pel fet de tractar-se d’un acte reglat, l’Ajuntament haurà de reconèixer-li la compatibilitat 
per exercir una activitat privada, mentre que en altre cas, n’haurà de declarar la incompatibilitat. 
 
2.4. L’art. 13 de la Llei 21/1987 preveu que el personal a qui es refereix aquesta Llei no pot invocar o 
fer ús de la seva condició pública per a l'exercici de cap activitat mercantil, professional o industrial, i 
el 14 de la Llei 53/1984, igual que el 21.1 de la Llei 21/1987, que els reconeixements de 
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i horari de l'interessat i quedaran 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. 
 
2.5. I en quant al règim sancionador, l’art. 95.2.n) de l’EBEP estableix, en relació al 20 de la Llei 
53/1984 i al 23 de la Llei 21/1987, que és falta molt greu l'incompliment de les normes sobre 
incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d'incompatibilitat. 
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En cas que l’interessat vulgui impugnar la resolució, pel fet que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Per tot això, a la vista de la sol·licitud presentada per la Sra. Cinta Masdeu,  treballadora d’aquest 
Ajuntament, en que sol·licita que se li reconegui la compatibilitat per exercir una activitat privada, 
emeto la següent: 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1r. Atès que en data  27 de novembre de 2013 la Sra. Cinta Masdeu Margalef, treballadora d’aquest 
Ajuntament, ha presentat una sol·licitud de reconeixement de compatibilitat amb el seu lloc de 
funcionaria interina de la Corporació, per tal de desenvolupar l’activitat  d’arquitecta per compte 
propi amb una jornada setmanal de 30 hores i horari de dijous i divendres matins i tardes i dilluns i 
dimecres tardes.  
 
Atès que la suma de jornades de l’activitat pública principal (23,5 hores /setmanals) i l’activitat 
privada (30 hores/setmana) no supera la jornada ordinària de l’Administració incrementada d’un 
50% (37,5 +18,75 =56,25 hores/setmanals); per tant, en virtut del que estableix la normativa 
aplicable, es considera que es compleixen els requisits per a acordar aquesta compatibilitat. 
 
2n. Inscriure al registre de personal l’acord del Ple pel qual es reconeix la compatibilitat de la  Sra. 
Cinta Masdeu per desenvolupar l’activitat privada d’arquitecta 
 
3r. Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
12.- MOISES FABRA SERRAL, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA - PROGRÉS MUNICIPAL 
A L’AJUNTAMENT DE XERTA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT 
AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ: 

 
Moció de rebuig a la jubilació anticipada 

 
El passat divendres 15 de març de 2013 el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret Llei que 
endureix les condicions d’accés a la jubilació anticipada i parcial amb l’excusa d’assegurar la viabilitat 
del sistema de la Seguretat Social. 
 
Algunes de les mesures d’aquest reial decret són exigir un mínim de 35 anys cotitzats per poder 
jubilar-se anticipadament de forma voluntària i 33 anys en el cas de les jubilacions anticipades 
forçoses (mitjançant acomiadament) i parcials. També s’eleva l'edat per accedir a aquestes 
modalitats (fins als 63 anys en el cas de rescissió obligatòria), en consonància amb la reforma de 
pensions de l’any 2011 que va elevar l'edat de jubilació legal dels 65 als 67 anys. Però especialment 
preocupant és l’enduriment de les condicions per accedir al subsidi als més grans de 55 anys. El 
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Govern espanyol ha establert que, per cobrar-lo, no es tindran en compte com fins ara només les 
rendes del beneficiari sinó les de la unitat familiar. La mesura no afecta l'assegurança de 
desocupació, sinó el subsidi al qual tenen dret els treballadors en atur després d'haver esgotat els 
fins a dos anys de la prestació. Els nous sol·licitants de subsidi per desocupació més grans de 55 anys 
només hi accediran si les rendes obtingudes a la unitat familiar dividida pel nombre de membres no 
supera el 75% del salari mínim professional, exclosa la part proporcional de dues pagues 
extraordinàries. 
 
En definitiva, aquesta reforma trenca l’acord que en matèria de pensions va aconseguir-se el febrer 
de l’any 2011, així com el consens polític i social del Pacte de Toledo. Es tracta d’una reforma 
innecessària perquè la reforma de la jubilació anticipada i parcial ja estava prevista a la llei 27/2011 
amb un ampli acord social i polític. La reforma del Govern del PP farà que jubilar-se abans de temps 
sigui més difícil i suposi una menor pensió, que faci falta més edat, més cotització i augmentin les 
penalitzacions. A més, l’Executiu central ha recorregut a un reial decret urgent sense cap justificació 
més enllà de servir abans els interessos de la banca i dels plans de pensions privats que els de les 
persones.  
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Xerta l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1.-Derogar aquest Reial Decret Llei 5/2013 per recuperar el consens polític i social del Pacte de Toledo.  
 
2.-Instar el Govern central a dialogar per buscar el màxim consens possible entre sindicats, 
empresaris i partits polítics sobre l’edat i les condicions específiques per a jubilar-se de forma 
anticipada. 
 
3.-Denunciar la condemna a la misèria que suposa aquesta reforma per a les persones majors de 55 
anys que es prejubilin. Una reforma que comportarà més patiment i incertesa per a molts 
treballadors i treballadores que, de sobte, han vist com les seves expectatives per jubilar-se s’han 
endarrerit dos anys. 
 
4.-Comunicar aquest acord al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana 
de Municipis. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
13.- MOISES FABRA SERRAL, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA - PROGRÉS MUNICIPAL 
A L’AJUNTAMENT DE XERTA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT 
AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ: 

 
Moció per a l’eradicació de la pobresa 

 
L’actual context econòmic, polític i social està abocant a moltes persones i famílies a situacions 
d’empobriment i de risc d’exclusió social. És preocupant el creixement de les situacions de risc de 
pobresa i de privació material severa en la que es troben moltes famílies catalanes. Com també és 
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preocupant la manca de propostes i polítiques per part dels Governs de CiU i del PP per a afrontar 
aquesta situació, que per altra banda, s’ha vist agreujada per la davallada de la protecció pel que fa a 
la desocupació i la reforma de la Renda Mínima d’Inserció. 
 
1 de cada 5 catalans viu en risc de pobresa. El síndic de Greuges ha alertat que 50.000 infants a 
Catalunya pateixen malnutrició infantil, 203.354 persones registrades al SOC no cobren cap prestació 
ni subsidi per desocupació, 245.000 llars catalanes tenen tots els seus membres a l’atur i els working 
poor, treballadors en situació de pobresa malgrat tenir un salari, ja arriben al 14% a Catalunya. 
 
Ara més que mai, cal garantir les inversions socials necessàries per a fer possible la igualtat 
d’oportunitats. Cal que garantim uns mínims vitals de dignitat a  tots els catalans i catalanes i  per 
això cal que totes les forces polítiques i administracions treballem conjuntament. 
 
El Govern de CIU, recolzat per ERC, en lloc d’apostar pels programes socials i afrontar els problemes 
reals del país davant aquesta situació d’emergència, ha optat per la política de retallades; fet que ha 
comportat un clar augment de l’empobriment de la ciutadania i un increment de la  desigualtat social 
i que està generant una clara devaluació de la política social, reduint-la només a funcions 
assistencials. 
 
D’altra banda el projecte de reforma de l’administració local del govern del PP, que ha iniciat el seu 
tràmit al congrés dels diputats, posa en risc les polítiques socials que s’estan fent des dels 
ajuntaments, al deixar-los sense competències, tal com ha alertat la Asociación de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales, i la proposta de la llei catalana  que presenta el Govern de al 
Generalitat és ambigua i no assegura que els serveis socials es puguin prestar amb suficients 
garanties per la ciutadania. 
 
Ara més que mai, cal implementar amb coherència polítiques publiques efectives i reals que tinguin 
com a objectiu reduir l’augment de les desigualtats socials, activar una política fiscal més 
redistributiva i progressiva, lluitar contra el frau fiscal i promoure un sector financer més transparent 
via el compliment de la responsabilitat social amb accés al crèdit a la ciutadania, i especialment tenir 
una millor coordinació amb les organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit de la cohesió social 
per a millorar els programes i polítiques per a  l’eradicació de la pobresa i exclusió social 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Xerta l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1.- Demanem al Govern de la Generalitat que situï l'eradicació de la pobresa i la lluita contra 
l’exclusió social com a prioritat política. 
 
2.- Demanem al Govern de la Generalitat que  treballi per la garantia d’uns ingressos bàsics per a les 
famílies en situació de pobresa, a partir d’una reforma de la Renda Mínima d’Inserció que s’adapti a 
les noves realitats socials, o bé de l’impuls de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
3.- Demanem al Govern de la Generalitat que  asseguri la cobertura de les necessitats bàsiques de la 
ciutadania: cobrir les necessitats alimentàries, especialment dels infants, augmentant les partides de 
beques menjador, i eliminar la pobresa energètica a les llars estudiant  les accions que siguin 
necessàries 
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4.- Demanem al Govern de la Generalitat que  actuï per resoldre el sobreendeutament de les famílies 
en habitatge, inclosa la dació en pagament, fomenti el lloguer social, particularment 
 
5.- Instem al Govern de la Generalitat a plantar cara al projecte de llei del PP de reforma de 
l’administració local 
 
6.- Donar trasllat al Parlament de Catalunya, a la FMC i AMC i a les entitats de la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya i les integrants a la campanya de Pobresa Zero. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
14.- 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.  251 al 331 de l’any 2013 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 

 
No se’n produeixen. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 20:20 h., de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en trenta-quatre (34) fulls,  rubricats amb la 
meva signatura. En dono fe. 
 
 


