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ACTA  NÚM. 10 

 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2013 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 12:30h. del dia 5 de setembre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat 
convocats en temps i forma: 
 
- Joan Mola Pons 
-  Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
-  Ramón Sanchez Garrido 
- Jaume Lafarga Falcó 
 
No hi assisteixen: 
 
-  Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Lino Bertran Morell 
 
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 de l’únic 
punt de l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 
231/2013 de 2 de setembre de 2013: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2.- Proposta d’aprovació de la resolució del contracte amb l’empresa construccions Néstor Solé SL, i 
execució de les garanties. 
3.- Proposta desestimació de la petició de desafectació del camí G1030, feta pel Sr. Martí Torné 
Pascual. 
4.- Proposta de cessió gratuïta d’un terreny municipal al Consorci Rebé per la instal·lació d’una 
deixalleria. 
5.- Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust d’aquest 
Ajuntament. 
6.- Proposta d’aprovació de l’annex per al 2013 al conveni de col·laboració entre el CODE i 
l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei de salubritat pública. 
7.- Proposta d’aprovació de l’annex per al 2013 al conveni de col·laboració entre el CODE i 
l’Ajuntament de Xerta per  al desenvolupament de l’agència local de l’energia. 
8.- Moció que presenta el grup municipal ERC de suport als clubs i entitats esportives catalanes 
davant l’acció d’Inspecció de Treball. 
9.- Moció per l’estudi i eradicació de la mosca negra. 
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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. 7 duta a terme el 4 de juny de 2013. 
 - Sessió extraordinària núm. 8 duta a terme el 17 de juliol de 2013. 
 - Sessió extraordinària núm. 9 duta a terme l’1 d’agost de 2013. 
  
02.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE AMB L’EMPRESA NESTOR SOLÉ 
S.L I EXECUCIÓ DE LES GARANTIES. 

 
1.- ANTECEDENTS 
 
I.- Mitjançant Providència d’Alcaldia d’11 de març de 2013 es va iniciar expedient de resolució del 
contracte d’obres de la construcció de la Llar d’Infants Municipal de Xerta, , situada al Camí del Portal 
núm. 8 del municipi, amb la mercantil Construccions N Solé S.L, amb domicili social a l’ Av. Alcalde 
Palau, 56-58 (43870), per mutu acord de les parts 
 
Mitjançant correu electrònic de 4 de juliol de 2013, l’administrador concursal, a requeriment de 
l’ajuntament, comunica que la mercantil es troba en fase de liquidació, pendent d’aprovació del pla 
de liquidació, per tant, cal la resolució obligatòria del contracte d’obres. 
 
II.- Amb posterioritat, el 29 de juliol de 2013 (RE 1/2013/1455) els Directors d’obra van presentar 
juntament amb l’informe tècnic, la darrera certificació per un import negatiu de - 49.528,70 €. 
 
III.- I mitjançant acord de ple extraordinari de data 1 d’agost de 2013 es va acordar: 
“Primer.- Donar compte de l’informe emès pels Directors d’obra en relació a l’execució de l’a mateixa. 

Segon.- Aprovar la proposta de resolució del contracte d’obres de construcció de la Llar d’Infants 

Municipal de Xerta, subscrit el 22 de juny de 2010 amb l’empresa Construccions N Solé S.L i liquidar la 

certificació 14ena i final per un import de -49.528,70€, la qual té incorporades les deficiències 

assenyalades pels Directors d’obra. 

Tercer.- Aprovar la proposta d’execució de les garanties definitiva i complementària pels següents 

imports: 

• Garantia Definitiva:  19.649,74€ 

• Garantia Complementària: 10.163,66€ 

Quart.- Aprovar la proposta de no devolució dels 2.790,29€ a l’empresa Construccions N. Solé S.L, 

considerant aquesta quantitat com a pagament de danys i perjudicis. Aquest import és el resultat de 

la diferència entre l’import de la darrera certificació menys els 29.878,96€ de les garanties i menys els 

22.505,59€ de la certificació núm. 12 i 13 que l’ajuntament no va pagar a l’empresa. 
Cinquè.- Atorgar un termini d’audiència de deu dies naturals al contractista, a través del seu 

administrador concursal. 

Sisè.- Atorgar un termini d’audiència de deu dies naturals a l’entitat bancària Caja de Seguros 

Reunidos, Compañía Seguros y Reaseguros S.A (Av. Burgos, 109 de Madrid)”  
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IV.-  El 18 d’agost de 2013 va finalitzar el termini d’audiència atorgat al contractista a través del seu 
administrador concursal i el 19 del mateix mes també va finalitzar el termini atorgat a l’entitat 
bancària, sense que cap dels dos hagi presentat al.legacions. 
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.-  La legislació aplicable és la següent: 
- De conformitat amb la Disposició Transitòria Primera apartat segon del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic “Els contractes administratius adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 

regeixen, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de pròrrogues, per la 

normativa anterior” 
Per tant, resulta d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en 
endavant LCSP)  
- Reial decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques (RGLC d’ara endavant). 
- Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
- 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. 
- I resta de normativa concordant.  
 
SEGON.- L’article 109 del Real Decret 1098/2001 pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (RGLC d’ara endavant) recull el procediment per a la 
resolució dels contractes a l’establir que:  
“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del 

Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la 

garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 

respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se 

considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.” 

 
Per tot això, de conformitat amb els antecedents exposats, i atès que el constructor, no ha presentat 
oposició i l’entitat bancària, no ha presentat al·legacions durant el tràmit d’audiència, que ja ha 
finalitzat, ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la resolució del contracte d’obres de construcció de la Llar d’Infants Municipal de 
Xerta, subscrit el 22 de juny de 2010 amb l’empresa Construccions N Solé S.L i liquidar la certificació 
14ena i final per un import negatiu de -49.528,70€, la qual té incorporades les deficiències 
assenyalades pels Directors d’obra. 
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Segon.- Aprovar l’execució de les garanties, definitiva i complementària, pels següents imports: 

• Garantia Definitiva:  19.649,74€ 

• Garantia Complementària: 10.163,66€ 
 
Tercer.- Aprovar la no devolució dels 2.790,29€ a l’empresa Construccions N. Solé S.L, considerant 
aquesta quantitat com a pagament de danys i perjudicis. Aquest import és el resultat de la diferència 
entre l’import de la darrera certificació menys els 29.878,96€ de les garanties i menys els 22.505,59€ 
de la certificació núm. 12 i 13 que l’ajuntament no va pagar a l’empresa. 
 
Quart.- Notificar aquest acord amb peu de recursos al contractista, a través del seu administrador 
concursal i a l’entitat bancària Caja de Seguros Reunidos, Compañía Seguros y Reaseguros S.A (Av. 
Burgos, 109 de Madrid). 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
03.- PROPOSTA DESESTIMACIÓ DE LA PETICIÓ DE DESAFECTACIÓ DEL CAMÍ G1030 FETA PEL SR. 

MARTÍ TORNÉ PASCUAL. 

1. ANTECEDENTS 
 
1. En data 10 de juny de 2013 (RE 1/2013/1143) el Sr. Martí Torné Pascual presenta escrit on sol·licita 
la desafectació del terreny públic del camí G 1030 “. Els fets i motius en què es basa la seva petició 
queden exposats a l’ Annex núm.  1 que s’adjunta a la petició. 
 
2. En data 26 de juny de 2013 (RS 1/2013/655) es dóna trasllat de l’instància presentada al Sr. Juan 
Alcoverro Cid com a titular de la finca rústica  situada al polígon 2 parcel·la 18. 
 
3. I també es dóna trasllat de l’esmentada instància (RGS 1/2013/656)  al Sr. Antonio Cachafeiro 
Filloy com a representant de la mercantil Explotació Agrícola la Xalamera, S.L. i com a titular de la 
finca rústica  situada al polígon 2 parcel·la 2. 
 
4. En data 10 de juliol de 2013 (RE 1/2013/1326) el Sr. Antonio Cachafeiro Filloy presenta escrit a 
l’Ajuntament de Xerta exposant  
 
“ (...), en aquest moment hem de manifestar la nostra intenció de fer ús del Camí G1030 just fins al 
punt on deixa de ser públic i passa a ser privat, donada la nostra voluntat d’accedir a la finca de la 

nostra propietat en aquell punt, per tal d’afavorir les tasques d’explotació de la mateixa en la seva 

part més al Sud”.  

 

En el mateix escrit demana que, amb caràcter previ a la continuació d’aquest expedient de 
desafectació, es procedeixi a garantir el pas pel Camí G1030 en tot el seu traçat atès que actualment 
hi ha instal·lada una tanca/porta que impedeix el seu ús. 
 
5. En data 15 de juliol de 2013 la  tècnica al servei del municipi, la Sra. Cinta Masdeu, en presència del 
Sr. José Villaubí, regidor d’obres públiques i camins municipals, realitza inspecció al Camí de Tivissa 
G1030 i al Camí de Xalamera G1000 per tal de comprovar els fets exposats en els diferents escrits. 
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6. En data 22 de juliol de 2013 (RE 1/2013/1385) el Sr. Joan J. Alcoverro Cid presenta escrit a 
l’Ajuntament de Xerta on demana:  
 
“ (...) que el camí continuï en la mateixa afectació de públic, per llindar amb la finca rústica, situada 

al polígon 2 parcel·la 18, i de la que sóc titular cadastral propietari al 100% “. 
 
7. En data 29 de juliol de 2013 la tècnica al servei del municipi emet informe on conclou que: 
 
“La desafectació del Camí de Tivissa com a bé de domini públic suposaria deixar sense possibilitat 

d’accés des del mateix a les parcel·les 2 i 18 del polígon 2, cosa que els propietaris d’ambdues finques 

han manifestat en els seus escrits la necessarietat d’accedir-hi des del Camí de Tivissa. 

La tècnica que subscriu entén que caldrà enretirar la porta instal·lada a l’inici del Camí de Tivissa, així 

com també caldrà desallotjar els dos carreus de pedra que hi ha instal·lats per tal de recuperar l’ús 

públic del camí. 

La tècnica que subscriu entén també que caldrà enretirar la porta instal·lada al Camí de Xalamera en 

la seva confluència amb el Camí de Tivissa per tal de recuperar l’ús públic del camí.” 

 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 204.1 i 5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 20 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per tal de procedir a la 
desafectació de l’esmentat immoble cal efectuar una alteració de la seva qualificació jurídica. 
 
En l’expedient cal acreditar l’oportunitat i la legalitat de l’alteració patrimonial, i cal sotmetre la 
proposta a informació pública prèviament a la seva resolució pel Ple municipal, que és qui ostenta la 
competència per a alterar la qualificació jurídica dels béns municipals. 
 
Ara bé, tenint en compte, que no s’ha acreditat ni l’oportunitat ni la legalitat d’aquesta alteració, de 
conformitat amb l’informe tècnic i jurídic que obren a l’expedient, es PROPOSA AL PLE: 
 
Primer.- Desestimar la petició presentada pel Sr. Martí Torné pels antecedents abans descrits. 
 
Segon.- Iniciar, tal i com assenyala la tècnica al servei del municipi, els corresponents expedients per 
a la retirada de les dues portes, la instal·lada al Camí de Tivissa i la instal·lada al Camí de Xalamera.  
 
Tercer.- Notificar-ho al Sr. Martí Torné, al Sr. Antonio Cachafeiro Filloy com a representant de la 
mercantil Explotació Agrícola la Xalamera, S.L i al Sr. Joan J. Alcoverro Cid. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
04.- PROPOSTA DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN TERRENY MUNICIPAL AL CONSORCI REBÉ PER LA 

INSTAL·LACIÓ D’UNA DEIXALLERIA. 

 
“INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN BE IMMOBLE 
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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. 
 
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. 
 

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, 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. 
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Per tot això, d’acord amb el que s’estableix a 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. 
 

PROPOSO 
 
PRIMER. Iniciar l’expedient en ordre a cedir gratuïtament el bé immoble situat al Polígon 18 Parcel·la 
202 del terme municipal de Xerta a favor del Consorci Rebé. 
 
SEGON. Publicar l’expedient al Butlletí Oficial de la Província durant un termini de trenta dies per tal 
que es presentin les al·legacions que s’estimin oportunes. 
 
TERCER. Trametre l’expedient a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement. 
 
QUART. Finalitzada la publicació, prosseguir amb la resta de tràmits de l’expedient, emetre el 
corresponent informe-proposta de Secretaria i elevar-lo al Ple perquè sigui aprovat per majoria 
absoluta. 
 
No obstant això, la corporació ha de resoldre el que consideri més adient” 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 

05.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 

D’AQUEST AJUNTAMENT. 

La secretària interventora, dona compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del pla 
d’ajust de l’Ajuntament de Xerta (segon trimestre) i es reprodueix a continuació: 

 
“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. 
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- 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 
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 15,18 0,00 0,00 5,24 0,00 0,00 20,42

Capítulo 6  0,00 0,00 0,00 0,00 76,44 0,00 0,00 76,44

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

Total  0,00 15,18 0,00 0,00 81,68 0,00 0,00 96,86

 
 
c) Operaciones con derivados: 
 

      Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

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

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

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

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

Resto de pasivos 
contingentes 

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

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

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

 
ingresos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
ingresos 

Dato 
del 

plan 
de 

ajuste 

Ajustes 
acumulados 
en ejercicios 
anteriores 

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Proyección 
anual 2013 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Medida1: Subidas 
tributarias, supresión de 
exenciones y 
bonificaciones voluntarias. 

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

Medida 2: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación 
ejecutiva y voluntaria 
(firma de convenios de 
colaboración con Estado 
y/o CCAA).  

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

Medida 3: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos 
imponibles no gravados.  

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

Medida 4: Correcta 
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% 
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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%

 

 
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 

Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
gastos 

Dato del 
plan de 
ajuste 

Ajustes 
acumulado

s en 
ejercicios 
anteriores 

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Proyección 
anual 2013  
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Ahorro en capítulo 1 
del Pto consolidado 
(medidas 1,2, 3, 4, 5, y 
6)  

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

Ahorro en capítulo 2 
del Pto consolidado 
(medidas 7, 9, 10, 12, 
13, 14 y 15 )  

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

Ahorro en capítulo 4 
del Pto consolidado 
(medida 8)  

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

Ahorro en capítulo 6 
del Pto consolidado 
(medida 11)  

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

Ahorro en otras 
medidas de gasto 
(medida 16)  

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

De ellas (medida 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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derivadas de la paga extraordinaria y de les 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.  
 
En   Xerta, a 15 de Julio de 2013. 

 

Roser Guinart Subirats 

La Secretària Interventora,” 

 
06.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2013 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CODE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SALUBRITAT PÚBLICA. 

Vist l’escrit presentat pel President del CODE, en el qual tramet l’annex per al 2013 al conveni de 
col·laboració entre el CODE i l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei de salubritat pública 
en el terme municipal de Xerta, el qual obra en l’expedient. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’Annex al 
Conveni, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2013 al conveni de col·laboració entre el CODE i 
l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei de salubritat pública en el terme municipal de 
Xerta. 
 
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.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 1.126,09 euros. 
 
QUART.- Notificar el present acord al CODE, traslladant-li dues còpies de l’annex al conveni signat per 
aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència del Consorci. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 

07.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2013 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CODE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA. 

Vist l’escrit presentat pel President del CODE, en el qual tramet l’annex per al 2013 al conveni de 
col·laboració entre el CODE i l’Ajuntament de Xerta per al desenvolupament de l’agència local de 
l’energia, el qual obra en l’expedient. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’Annex al 
Conveni, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2013 al conveni de col·laboració entre el CODE i 
l’Ajuntament de Xerta per al desenvolupament de l’agència local de l’energia. 
 
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.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 500,00 euros. 
 
QUART.- Notificar el present acord al CODE, traslladant-li dues còpies de l’annex al conveni signat per 
aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència del Consorci. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
08.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS 

ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL 

 
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es podria entendre 
l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències federatives només a Catalunya, 
que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat d’entitats escampat per 
tot el país que, que darrera l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més 
ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor immesurable.  
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4 de la llei 
6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com d’interès general. A 
la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa 
esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social. També els membres 
associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol individual bé com entitats -en el cas de les 
federacions- comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix el 
moviment esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social  sobre entitats esportives 
catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau repercussió econòmica que amenaça la 
supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la generalització de les mateixes al 
conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una clara divisió entre activitats voluntàries i 
activitats professionals.  
 
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat  les previsions legals 
existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei 
General de la Seguretat Social són genèriques, quan no indeterminades, i permeten les més variades 
interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació. 
 
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius puntuals, 
no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb seguretat quan comença 
una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un  o altre règim de 
la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els requisits per entendre’s que hi ha una clara 
exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei. 
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Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de ser 
sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un sistema normatiu 
format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix  pràcticament a  l’existència o no 
d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat.  Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i no 
tenir en compte els altres  criteris legals –llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un 
contracte de voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen les bases de les relacions 
de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.   
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no podem 
deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que s’aconsegueixen 
aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada des d’aquests clubs i 
entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot, en els segments 
desafavorits de la societat. L’esport de base, més enllà dels motius purament saludables, competitius 
o relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o 
socials dels infants i, per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a 
configurar societats més madures i més equilibrades. 
 
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català com un dels 
eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de tot l’entramat municipal 
adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les Federacions, que coordinen i 
aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de base. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives 
necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels Treballadors, l’article 
98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb 
claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis 
en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són membres de les 
mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del món esportiu, 
representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals 
que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport  fonamentat en el voluntariat, més enllà de les 
relacions professionals existents, tant en el món de l’esport professional com en el de les entitats 
multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa,  presten una gran diversitat de 
serveis.  
 
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspeccció de Treball i de 
la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu, es determinin el 
conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació laboral o professional, d’una actuació 
benèvola o voluntària.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del 
Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a la 
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Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
09.- MOCIÓ PER L’ESTUDI I ERADICACIÓ DE LA MOSCA NEGRA  

 
Atès que des de fa uns anys es va detectar al municipi de Xerta i a les Terres de l’Ebre la presència de 
la mosca negra i que segons sembla aquest insecte es va establir en aquest municipi i voltants.  
 
Atès que aquest estiu s’ha detectat la presència d’aquest insecte a comarques i poblacions 
allunyades del riu com la Terra Alta i fins i tot alguns pobles del Priorat.  
 
Atès que fins ara es pensava que aquesta espècie vivia a les proximitats del riu i que, sense gaire èxit, 
s’han vingut realitzant fumigacions a les zones limítrofes amb el riu, les quals han estat ineficaces 
donada la presència de la mosca negra a poblacions allunyades del riu com Gandesa i altres 
poblacions de la Terra Alta.  
 
Atès que la plaga s’està estenent amb rapidesa per les Terres de l’Ebre sense que s’hagi assolit amb 
decisió un programa per l’estudi, control i, fins i tot, eliminació d’aquesta plaga per part dels 
diferents governs de la Generalitat de Catalunya, a diferència del que s’ha fet amb altres plagues com 
les eclosions de mosquits als Aiguamolls de l’Empordà i la Costa Brava, el mosquit tigre a Barcelona i 
poblacions de l’àrea metropolitana i fins i tot el caragol poma.  
 
Atès que la presència de la mosca negra a les nostres contrades ha incidit molt negativament en la 
qualitat de vida dels seus habitants, presentant forts problemes sanitaris derivats de la mossegada de 
la mosca negra i a la vegada repercuteix en els sectors productius de l’agricultura, on la seva 
presència imposa un nou grau de penalitat dels treballs al camp, així com al sector turístic, al qual li 
afecta sensiblement les notícies relacionades amb l’existència d’aquesta plaga i els perjudicis que la 
mateixa ocasiona i pot ocasionar a les persones que viuen i visiten la nostra població i les altres que 
es troben afectades per la presència de la mosca negra. Es fa constar que s’ha produït un important 
increment de visites als serveis d’urgències.  
 
Atès que per lluitar contra aquest insecte és imprescindible que per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, l’Estat i la resta d’administracions es porti a terme un pla per l’estudi, control i 
eradicació de la plaga de la mosca negra a les Terres de l’Ebre, el Ple de l’Ajuntament de Xerta 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat la realització d’un Pla 
d’Actuació per tal d’estudiar les mesures a emprendre per eradicar eficaçment la mosca negra de les 
comarques ebrenques.  
 
SEGON.- Que per part de les Administracions amb competència en la matèria s’estableixin les 
dotacions pressupostàries necessàries per a la creació d’un grup de treball per a l’elaboració del pla 
esmentat anteriorment així com per posar en pràctica les mesures escaients pel control i eradicació 
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de la mosca negra, ja que es tracta d’un insecte invasor la presència del qual és força perjudicial, tant 
per a la qualitat de vida i salubritat dels nostres veïns com per a l’economia de la regió.  
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció al Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre, al Consell Comarcal del Baix Ebre i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la 
Federació de Municipis de Catalunya, per tal de que doni suport a la mateixa,  i facin arribar a les 
administracions central i autonòmica aquesta moció, amb la ferma voluntat d’exigir un tracte 
equitatiu amb altres zones del país on s’han dut a terme importants esforços i inversions per eradicar 
plagues amb un impacte molt inferior al que suposa la plaga de la mosca negra. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als diferents grups del Parlament de Catalunya i a la mesa 
del mateix per tal que donin suport a aquesta moció i exigeixin al govern de la Generalitat i de l’Estat 
a prendre les mesures escaients per l’estudi i eradicació de la mosca negra aportant els recursos 
econòmics i humans que siguin necessaris. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Subdelegació del Govern a Tarragona per a què faci 
arribar la mateixa a l’Administració Central de l’Estat. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els grups parlamentaris del Congrés i Senat per a la seva 
defensa davant el Govern de l’Estat Espanyol. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als Diputats Europeus per tal que duguin a terme les 
actuacions necessàries i escaients per a la seva defensa davant les autoritats comunitàries. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 12:47 h., de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en quinze (15) fulls,  rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 
 
 


