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ACTA  NÚM. 4  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2014 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 12:05 h. del dia 25 de març de 2014, 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 
 
El Sr. Alcalde, explica que tenint en compte, que el proper dia 1 d’abril de 2014, s’hauria de celebrar 
el ple ordinari, i aquesta data està previst el ple de canvi d’alcaldia, per motius d’organització, i 
havent estat consensuat amb tots els grups polítics de l’Ajuntament de Xerta, s’ha avançat la data del 
ple ordinari. 
 
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  070/2014 de 20 
de març de 2014, que són els següents: 
 
1. Proposta d’aprovació de les actes corresponent a les sessions anteriors. 
2. Proposta d’aprovació de la delegació de facultats, en matèria de recaptació en període executiu 
d’altres ingressos de dret públic, a favor de Base. 
3. Proposta d’aprovació inicial de supressió del registre municipal de parelles estables i derogació 
del reglament regulador. 
4. Proposta d’acord de declaració de serveis essencials per poder dur a terme contractacions futures 
de personal laboral temporal o funcionari interí. 
5. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de reversió de la cessió a la guàrdia civil del solar del camí 
del portal. 
6. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2014 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. 
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7. proposta d’aprovació de l’annex per al 2014 al conveni de col·laboració entre el CODE i 
l’ajuntament de Xerta per  al desenvolupament de l’agència local de l’energia. 
8. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2014 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària. 
9. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2014 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta en matèria de serveis socials i benestar i altres programes 
relatius al benestar social – servei d’ajuda a domicili. 
10. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2014 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta per a la realització del banc d’ajudes tècniques (BAT) dins del 
programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones amb dependències (prodeP). 
11. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’ajuntament de Xerta per al funcionament del servei d’informació i atenció a les dones. 
12.  Proposta d’aprovació de la inadmissió per extemporaneïtat del recurs de reposició presentat pel 
Sr. Cachafeiro en relació al Camí G1000. 
13.  Proposta d’aprovació dels criteris i requisits que s’han de complir per ser beneficiari del servei de 
recollida de la brossa a domicili. 
14.  Proposta d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini pel període 2015-2017. 
15. Proposta d’aprovació de la Moció presentada pel grup municipal PSC-PM a favor de la contenció 
del preu del consum elèctric. 
16. Dació de compte dels següents informes d’intervenció: 
a) Informe d’intervenció d'avaluació de l'estabilitat, regla de la despesa i límit de deute en la 
liquidació de l’exercici 2013. 
b) Informe de la Intervenció sobre morositat de l’exercici 2013. 
17. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
18. 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.1  duta a terme el 04/02/2014 
Sessió extraordinària núm. 2 duta a terme el 04/03/2014 
Sessió extraordinària núm. 3 duta a terme el 12/03/2014 
 
 
02.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS, EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN 
PERÍODE EXECUTIU D’ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, A FAVOR DE BASE. 

 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL), en el seu 
article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre 
de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit 
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propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç 
exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi correspongui, 
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la 
mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran 
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió 
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la 
legislació. 
 
En data 31 de juliol de 2001 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual, 
que es detallava en el corresponent acord de delegació. 
 
Atenent els antecedents exposats  aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del 
següent ACORD:  
 
Primer: Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es 
detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor 
de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que 
a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat 
amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 
- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret 
públic. 
 
Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador de la 
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació 
de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides. 
 
Tercer: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre de 
2018, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual es 
produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada 
delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord, 
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a 
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE 
- Gestió d’Ingressos. 
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Cinquè: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’atendrà 
a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les 
seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva part, es 
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè: Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Xerta per la formalització d’aquells documents que 
siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
03.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE 
PARELLES ESTABLES I DEROGACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR. 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per acord de Ple de data 5 d’abril de 2008,  aquest Ajuntament va acordar la creació del Registre 
Municipal de parelles estables i el Reglament regulador del mateix. 
 
1.2. En data 18 de febrer de 2014 per decret de l’alcaldia núm. 44 l’alcalde va resoldre iniciar 
l’expedient de supressió del Registre Municipal de parelles estables i la derogació del Reglament 
regulador. 
 
1.3. En la mateixa data la secretaria intervenció municipal va emetre informe amb proposta de 
resolució sobre el procediment legal a seguir. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, 
LRBRL) reconeix als municipis, dins l’esfera de les seves competències, potestats reglamentàries i 
d’autoorganització. 
 
2.2. D’acord amb l’article 22 apartat 2.d LRBRL la competència per a l’aprovació d’ordenances 
correspon al Ple. 
 
2.3. L’article 163 del Decret 179/1995,del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) permet la supresió dels serveis públics de caràcter no 
obligatori, d’ofici o a instància dels veïns, per acord del Ple dels ens locals. Així mateix, estableix la 
necessitat de sotmetre l’acord de supressió a informació pública i tràmit d’audiència abans de 
l’adopció de l’acord definitiu. 
 
2.4. El procediment per a l’aprovació d’ordenances es troba regulat a l’article 49 LRBRL i 178 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 qual estableix: 
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a) Aprovació inicial pel Ple. 
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació 
de reclamacions i suggeriments. 
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació 
definitiva pel Ple. 
En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament 
adoptat l'acord fins llavors provisional. 
 
2.5. L’article 72.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix la possibilitat que l’òrgan competent per a 
resoldre un procediment pugui adoptar,d’ofici o a instància de part, les mesures provisionals per 
assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, si existeixen elements de judici suficients. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment la supressió del Registre Municipal de parelles estables, el qual romandrà 
actiu solament per a la tramitació de certificats de l’històric del registre i per tramitar la baixa de les 
unions/parelles estables inscrites, quan així es sol·liciti per qualsevol dels membres de la parella. 
 
Segon. Aprovar inicialment la derogació del Reglament regulador del Registre Municipal de parelles 
estables. 
 
Tercer. Adoptar com a mesura provisional, la prohibició de practicar noves inscripcions al Registre 
Municipal de parelles estables a partir de la data de publicació del present Acord. 
 
Quart. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 
dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggerències, a través de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Província de Tarragona així com al Tauler d’anuncis de l’ajuntament o a la seu electrònica 
del mateix. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a les persones inscrites al Registre Municipal de parelles estables. 
 
Sisè. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al Ple 
 
 
04.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS PER PODER DUR A TERME 
CONTRACTACIONS FUTURES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O FUNCIONARI INTERÍ. 

 
1. ANTECEDENTS 
1.1. Per providència de l’Alcaldia de data 13 de març de 2014, es va disposar que s'emetés informe 
en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a terme 
contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb 
proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o 
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afecten al funcionament dels serveis públics essencials, que permetin mantenir la qualitat en els 
serveis que presta aquest ajuntament. 
 
1.2. En data 14 de març de 2014 la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic en 
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme contractacions 
futures de personal laboral temporal o funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els 
serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per l’any 2014, publicada en el BOE de 26 de desembre de 2013 (en endavant 
LPGE 2014), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de 
personal en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local. 
 
2.2. L’art. 23.Dos LPGE 2014, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2014 no es procedirà 
a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que 
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
En conseqüència, l’Ajuntament de Xerta només hauria de procedir a la contractació de personal 
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats urgents i 
inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es consideri prioritària o que 
afecti al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
2.3 En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest Ajuntament, es 
considera que la Corporació només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal 
o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents, motivats degudament i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren prioritaris i 
essencials: 
 
1. Per desenvolupar les tasques de socorrisme aquàtic a les piscines municipals durant la temporada 
d’estiu. 
2. Per desenvolupar tasques administratives en moments puntuals d’acumulació de feina, per 
vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 
3. Per desenvolupar les tasques de brigada i/o neteja en moments puntuals d’acumulació de feina, 
per vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 
4. Per desenvolupar funcions pròpies del Servei d’arquitectura municipal, en moments puntuals 
d’acumulació de feina, per vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 
5. Per desenvolupar funcions pròpies del servei de la Llar d’Infants, , per vacances o malaltia del 
personal adscrit a aquest servei. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD 
 
ÚNIC.- Declarar que l’Ajuntament de Xerta només podrà procedir a la contractació de personal 
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí, per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables referides als següents serveis, que es consideren prioritaris i essencials: 
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1. Per desenvolupar les tasques de socorrisme aquàtic a les piscines municipals durant la temporada 
d’estiu. 
2. Per desenvolupar tasques administratives en moments puntuals d’acumulació de feina, per 
vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 
3. Per desenvolupar les tasques de brigada i/o neteja en moments puntuals d’acumulació de feina, 
per vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 
4. Per desenvolupar funcions pròpies del Servei d’arquitectura municipal, en moments puntuals 
d’acumulació de feina, per vacances o malaltia del personal adscrit a aquest servei. 
5. Per desenvolupar funcions pròpies del servei de la Llar d’Infants, , per vacances o malaltia del 
personal adscrit a aquest servei. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al Ple. 
 
 
05.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVERSIÓ DE LA CESSIÓ A LA GUÀRDIA CIVIL 
DEL SOLAR DEL CAMÍ DEL PORTAL 

 
Mitjançant escriptura de data 23 de març de 1982 aquest Ajuntament va donar gratuïtament a l’Estat 
Espanyol una porció de terreny del terme de Xerta de 1600m2 de superfície per a la posterior 
construcció d’una caserna de la Guàrdia Civil. 
 
Una de les condicions era que aquest bé es revertiria automàticament a favor de l’Ajuntament en el 
cas que no es destinés a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, i si deixava de ser-ho 
posteriorment en el decurs de 30 anys. 
 
Donades aquestes condicions, és voluntat d’aquest Ajuntament el recuperar aquest terreny, per la 
qual cosa vam sol·licitar a la Secció de Patrimoni de la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda a 
Tarragona, que ens indiqués el procediment a seguir i/o informés favorablement al respecte. 
 
En resposta a la nostra sol·licitud la Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de 
l’Estat, ens ha comunicat que, atenent que aquest immoble no compleix amb la finalitat per la qual 
es va cedir, procediran a tramitar la reversió de la cessió esmentada cal un acord del Ple Municipal 
sol·licitant-ho. 
 
Atenent els antecedents exposats  aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del 
següent ACORD:  
 
Primer: Sol·licitar a la Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat la reversió 
de la cessió feta per l’Ajuntament de Xerta del solar situat al Camí del Portal, s/n amb referència 
cadastral 43053A019002490000DY. 
 
Segon. Notificar a la Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat aquest acord 
per tal que el facin efectiu i tramitin el corresponent expedient. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2014 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 

 
 
Vist l’escrit presentat pel President del CODE, en el qual tramet l’annex per al 2014 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 2014 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 una còpia de l’annex al conveni signat per 
aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2014 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 2014 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: 
 
PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2014 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. 
 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat       9 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

QUART.- Notificar el present acord al CODE, traslladant-li una còpia de l’annex al conveni signat per 
aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA PER AL 2014. 

 
Vist l’escrit presentat pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex al 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta per a la 
prestació dels serveis socials d’atenció primària per al 2014, el qual obra en l’expedient. 
 
Atenent que aquesta alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’annex al 
conveni, aquesta alcaldia proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1r.-  Aprovar el redactat de l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre 
i l’Ajuntament de Xerta per  a la prestació dels serveis socials d’atenció primària per al 2014. 
 
2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3r.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 6.499,33 euros. 
 
4t.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del conveni 
signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I 
BENESTAR I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL – SERVEI D’AJUDA A DOMICILI. 

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex per 
al 2014 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta 
en matèria de serveis socials i benestar i altres programes relatius al benestar social – servei d’ajuda 
a domicili, 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: 
 
1r.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2014 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta en matèria de serveis socials i benestar i altres programes 
relatius al benestar social – servei d’ajuda a domicili. 
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2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3r.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 10.203,02 €, del qual un 70% 
s’haurà de fer efectiu abans del dia 30 de setembre de 2014. 
 
4t.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia de l’annex al 
conveni signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
10.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA REALITZACIÓ DEL BANC 
D’AJUDES TÈCNIQUES (BAT) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES 
(PRODEP) 

  
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex per 
al 2014 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta 
per a la realització del Banc d’Ajudes Tècniques, dins del programa per a l’impuls i l’ordenació de la 
promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències el qual obra en 
l’expedient. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’annex al 
Conveni, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1r.- Aprovar la signatura de l’annex per al 2014 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la realització del Banc d’Ajudes Tècniques, dins del 
programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones amb dependències. 
 
2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3r.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 164,98 euros. 
 
4t.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia de l’annex al  
conveni signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A LES DONES 

 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat       11 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

 
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 al funcionament 
del Servei d’informació i atenció a les dones, el qual obra en l’expedient. 
 
Aquest servei integral ofereix informació, atenció, orientació i assessorament en els àmbits jurídic, 
psicològic i social a més de treball comunitari. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 
aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1r.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per al funcionament del Servei d’informació i atenció a les dones. 
 
2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3r.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 432,34 euros. 
 
4t.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del  conveni 
signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
12- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA INADMISSIÓ PER EXTEMPORANEÏTAT DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. CACHAFEIRO EN RELACIÓ AL CAMÍ G1000. 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1. En data 7 d’octubre de 2013 (RE 1/2013/1816) el Sr. Antonio Cachafeiro Filloy com a representant 
de la mercantil Explotació Agrícola la Xalamera, S.L. presenta escrit on sol·licita la desafectació del 
terreny públic del camí G 1000 “. Els fets i motius en què basava la seva petició eren bàsicament: 
 
- Que hi ha instal·lada, des de fa molts anys, una porta que impedeix el pas rodat a La Finca La 
Xalamera. El motiu de l’existència d’aquesta porta es impedir l’accés de vehicles a la finca i garantir la 
seguretat de la mateixa, donat que aquest camí acaba en el seu interior 
 
- Que va deixar de tenir la funció d’accés veïnal o via veïnal alternativa. Es per aquest motiu que 
entén la part interessada plenament justificat que s’iniciï el corresponent expedient per alterar la 
qualificació jurídica d’aquest be municipal que acreditarà la legalitat i oportunitat de dita alteració. 
  
2. Mitjançant acord de Ple de  data 18 de desembre de 2013 es va aprovar, la no admissió a tràmit de 
la petició de desafectació del Camí G1000 presentada pel Sr. Cachafeiro, atès que la desafectació és 
una potestat administrativa de l’Administració sobre els seus béns, i els particulars, no gaudeixen de 
cap dret sobre els mateixos. 
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3. L’esmentat acord de ple, va ser notificat al Sr. Cachafeiro, en data 17 de febrer de 2014, amb peu 
de recursos, on se li notificava que: 
 
“ Contra la present resolució, 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 del mateix òrgan 
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació” 
 
4.- En data 18 de febrer de 2014, el Sr. Cachafeiro va interposar recurs de reposició. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 48 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídics i del Procediment Administratiu 
Comú, estableix al seu punt 2 que “ Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o 
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el 
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes” 
 
El còmput de “data a data” per a interposar recursos s'inicia l'endemà a la notificació però acaba el 
mateix dia correlatiu de la “notificació”. O sigui, el termini acaba en el mateix ordinal de la 
notificació: aparentment un dia mes però realment un mes just.   
 
Així ens ho resumeix la Sentència de l'Audiència Nacional de 23 de Maig de 2013 (rec. 332/2010): 
 
 “«A) Cuando se trata de plazos de meses (o años) el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto 
del Código Civil, de fecha a fecha, para lo cual, aun cuando se inicie al día siguiente de la notificación 
o publicación del acto o disposición, el plazo concluye el día correlativo a tal notificación o publicación 
en el mes (o año) de que se trate. El sistema unificado y general de cómputos así establecido resulta 
el más apropiado para garantizar el principio de seguridad jurídica.       
                              
 B) El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado y 
sigue siendo aplicable, según constante jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 46.1 de 
la vigente Ley Jurisdiccional de modo que el plazo de dos meses para recurrir ante esta jurisdicción un 
determinado acto administrativo si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la 
notificación en el mes que corresponda.            
                         
 Esta interpretación del referido artículo 46.1 de la Ley Jurisdiccionales igualmente aplicable al 
cómputo administrativo del día final en los plazos para interponer el recurso de reposición, a tenor de 
los artículos 117y 48.2 de la Ley 30/1992después de la reforma introducida en el segundo de ellos por 
la Ley 4/1999 , pues precisamente el objeto de la modificación fue parificar el régimen de la Ley 
30/1992 con el de la Ley 29/1998 en la materia . 
 
Queda por tanto delimitada la forma en la que se ha de proceder para efectuar el cómputo por 
meses, la cual sigue vigente tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, General Tributaria, como 
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también recuerda la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2008, dictada en el Rec. de casación para 
la unificación de doctrina nº 130/2004, de la Secc. 2ª, Sala 3ª, del Tribunal Supremo.” 
 
A més a més, cal fer referència a la darrera Sentència del Tribunal Constucional  (BOE núm. 15 de 17 
de gener de 2014) sobre el còmput dels terminis: 
 
“(...) En  plazos señalados por días, para asegurar que el ciudadano disponga del tiempo que marca la 
ley, es sin duda necesario para llevar el dies a quao al día siguiente al de la notificación; de otro 
modo, se hurtaría al recurrente de un tramo del término: las horas transcurridas hasta la práctica de 
la indicada notificación. Sin embargo, en plazos señalados per meses o años no es preciso a estos 
efectos trasladar el dies a quo al día siguiente al de la notificación. Puede afirmarse gráficamente 
que, por lo mismo que de lunes a lunes hay más de una semana (ocho días, no siete) de 26 de enero a 
26 de febrero hay más de un mes, sin que, en principio. Se le haya privado al demandante de parte 
del plazo mensual que le correspondías por el hecho de que el dies ad quem se identificara con el días 
equivalente al de la notificación” 
 
Per tot això, de conformitat amb l’informe proposta de secretaria, proposa al Ple, l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- La inadmissió per extemporani del recurs de reposició en relació a la petició de desafectació 
del Camí G1000 presentada pel Sr. Cachafeiro.  
 
Tercer.- Notificar-ho al Sr. Antonio Cachafeiro Filloy com a representant de la mercantil Explotació 
Agrícola la Xalamera, S.L. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
13.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA RECOLLIDA DE LA BROSSA A DOMICILI. 

 
Per acord de tots els grups polítics, i tenint en compte que es van desplaçar els contenidors de les 
escombraries que abans estaven situats a prop de la Plaça Major, es va decidir oferir el servei de 
recollida porta a porta, a aquelles persones que ho necessitessin, sempre amb informe favorable de 
la treballadora social.  
 
Per tant, per tal de poder regular mínimament aquest servei, cal establir uns requisits per part dels 
peticionaris.  
 
Així doncs, i havent parlat amb la treballadora social,  i per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple 
l’aprovació dels compliment dels següents requisits per tal de poder ser  beneficiaris d’aquesta ajuda: 
 
Primer.- Que la persona beneficiària d’aquest servei no tingui cap familiar vivint amb ell o que li 
puguin donar aquest suport. 
  
Segon.- Que els seus ingressos anuals siguin inferiors a 8000 euros. 
 
Tercer.- Que no tingui assignat el servei d’Ajuda a domicili dels Serveis Socials. 
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Quart.- Que els dies de recollida per part de la brigada serà els dimarts i divendres de 8 a 9 del matí. 
 
Cinquè.- Que la distància entre el seu domicili i els contenidors més propers sigui superior a 150 m. 

 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
14.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 
PEL PERÍODE 2015-2017 

 
1. ANTECEDENTS 
 
En data 19 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari 
a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la 
despesa. 
 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig 
termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la 
previsió de la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les 
hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació 
d’aquest mandat.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini 
en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres 
paràmetres: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva 
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les 
mesures previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
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2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. 
 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit 
que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, 
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el 
límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció 
de deute. 
  
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al 
destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que 
tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% 
dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. 
En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a 
amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
 
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en relació 
a la distribució d'aquest superàvit. 
 
Atenent tot l’exposat, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
Per tant, proposo que s’acordi: 
 
1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent detall: 

 

 PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2016 2017 

Capítol 1 346.733 350.200 357.204 

Capítol 2 13.686 13.822 14.099 

Capítol 3 208.464 210.549 214.760 

Capítol 4 503.776 507.113 513.856 

Capítol 5 6.565 6.631 6.763 

Ingressos corrents  1.079.223 1.088.315 1.106.682 

Capítol 6    

Capítol 7 6.700 6.700 349.000 

Ingressos de capital 6.700 6.700 349.000 

Capítol 8    

Capítol 9    

Ingressos financers 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS  1.085.923 1.095.015 1.455.682 
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DESPESES 2015 2016 2017 

Capítol 1 396.057 400.018 408.018 

Capítol 2 505.773 510.830 521.047 

Capítol 3 37.953 34529 31.043 

Capítol 4 104.385 105.279 107.084 

Despeses corrents  1.044.168 1.050.656 1.067.193 

Capítol 6 30.000 30.000 597.923 

Capítol 7    

Despeses de capital 30.000 30.000 597.923 

Capítol 8    

Amortització ordinària    

Amortització LOEPSF    

Capítol 9 67.774 68.258 68.759 

Despeses financeres 67.774 68.258 68.759 

DESPESES TOTALS  1.141.942 1.148.914 1.733.875 

 

2.- Trametre, abans del 30 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM A FAVOR DE LA CONTENCIÓ DEL PREU DEL CONSUM 
ELÈCTRIC DOMÈSTIC 

 
El Govern de l’Estat ha aprovat la Llei del sector elèctric, sense transparència, sense  participació 
ciutadana ni de les administracions afectades i amb crítiques tant de la Comissió Nacional de 
l’Energia, com de la Comissió Nacional de la Competència.  
 
La nova Llei suposa un nou increment del preu de l’electricitat, que se suma als increments 
continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat en els últims anys. Espanya és 
l’estat de la zona euro que més ha incrementat el preu de la llum en els darrers 3 anys tot i la situació 
de crisi actual.  
 
El govern justifica l'ascens de la part fixa del rebut de la llum, que es paga sense tenir en compte el 
consum. La part fixa del rebut és la que recull el cost de tota la política energètica implantada per 
l’Estat en els darrers anys (primes a les energies renovables, cost de producció elèctrica a les illes, ...).  
 
Després de l'última pujada, el BOE va publicar el dia 1 de febrer la part fixa de la factura, que es paga 
sobre la base de la potència contractada, ha passat en un any representen 35% de la part regulada de 
la recepció al 60%. Com a resultat, la part variable, que es paga en funció del consum de llum, ha 
passat del 65% al 40% durant el mateix període.  
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El Ministeri d'Indústria va indicar que aquesta reponderació no implica un increment de la factura, 
sinó una transferència entre consumidors elèctrics a favor d'aquells que consumeixen més, 
especialment a les famílies amb nens. Però la veritat és que la mesura sobretot també beneficia els 
consumidors amb més poder adquisitiu que no ha de preocupar-se (amb nens o sense ells) dels 
consum, en detriment dels usuaris amb més problemes per arribar a final de mes com aturats o 
jubilat, tractant de minimitzar el consum per estalviar.  
 
De fet, experts i grups de consumidors han advertit que la mesura desanima l'estalvi d'energia i 
també penalitza el consum dels primers habitatges, i que el veritable objectiu perseguit pel govern és 
compensar la caiguda del consum per la crisi econòmica. 
 
Associacions de consumidors tenen una visió molt diferent. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha 
titllat les explicacions del Ministeri de "broma" ja que, segons les estimacions de l'Associació, el perfil 
d'usuari mig paga un 75% més respecte fa deu anys. 
 
Per tot això, el grup socialista presenta per a la seva aprovació pel Ple, els següents acords: 
 
1.-Mostrar el rebuig frontal a la Llei de reforma del sector elèctric aprovada pel Govern de l’Estat.  
 
2.-Sol·licitar al Govern de l’Estat que desvinculi de la part fixa del rebut de llum els costos derivats de 
les polítiques energètiques implantades en els darrers anys que són els responsables de la pujada del 
rebut de la llum.  
 
3.-Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya suport en trobar una fórmula que redueixi el rebut de la 
llum de consum domèstic que sigui assumible per part de l’Estat. 
 
4.-Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de 
l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya; al President del 
Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
16.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ 

 
La secretària interventora dona compte al Ple: 
 
A) De l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i 

deute públic a l’expedient de la liquidació. 

 
 (Establert per l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
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1.1.Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde-President 
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de 
la despesa i del nivell de deute públic 
 
1.4. Número: 2013/2 
 
1.5. Referència: 2013/2 
 
2. ANTECEDENTS 
 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, s’informa el següent en relació amb el compliment del principi de estabilitat 
pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute de la liquidació del pressupost de 2013. 
 
2.1.Compliment de l’objectiu d’estabilitat 
 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d’equilibri o superàvit pressupostari.  
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, per 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
 
2.2. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals. 
 
2.2.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
 
Segons estableix l’article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera ("Corporacions Locals" en comptabilitat nacional): 
 
a) Entitat local: Ajuntament 
 
b) Organismes Autònoms: Cap. 
 
c) Ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es financen majoritàriament 
amb ingressos comercials: Cap. 
 
2.2.2. Resta d’unitats. 
 
Societats i ens dependents de les entitats locals en virtut de l’article 2.2 de la LOEPSF, entenent el 
concepte ingrés comercial en els termes del sistema europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 
95). 
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a) Societat Mercantil: Cap. 
 
S’analitza la liquidació dels drets i obligacions de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom i l’estat de 
consolidació. 
 

Capítols Ingressos 
Pressupost Pressupost Transferències Estat de 

ens matriu OAA internes consolidació 

1 Impostos directes 310.358,69 0,00 0,00 310.358,69 

2 Impostos indirectes 8.242,59 0,00 0,00 8.242,59 

3 Taxes i altres ingressos 206.377,43 0,00 0,00 206.377,43 

4 Transferències corrents 459.882,10 0,00 0,00 459.882,10 

5 Ingressos patrimonials 5.310,00 0,00 0,00 5.310,00 

Total A) Operacions corrents 990.170,81 0,00 0,00 990.170,81 

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transferències de capital 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

Total  operacions no financeres 996.170,81 0,00 0,00 996.170,81 

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

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

Total operacions financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total B) Operacions de capital 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

Total ingressos 996.170,81 0,00 0,00 996.170,81 

            

Capítols Despeses 
Pressupost Pressupost Transferències Estat de 

ens matriu OAA internes consolidació 

1 Despeses de personal 354.305,78 0,00 0,00 354.305,78 

2 Despeses béns corrents i serveis 389.114,18 0,00 0,00 389.114,18 

3 Despeses financeres 42.214,39 0,00 0,00 42.214,39 

4 Transferències corrents 92.053,23 0,00 0,00 92.053,23 

Total A) Operacions corrents 877.687,58 0,00 0,00 877.687,58 

6 Inversions reals 190.909,02 0,00 0,00 190.909,02 

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  operacions no financeres 1.068.596,60 0,00 0,00 1.068.596,60 

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

9 Passius financers 19.311,26 0,00 0,00 19.311,26 

Total operacions financeres 19.311,26 0,00 0,00 19.311,26 

Total B) Operacions de capital 210.220,28 0,00 0,00 210.220,28 

Total despeses 1.087.907,86 0,00 0,00 1.087.907,86 

 
2.3. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
 
En virtut del que estableix l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre el compliment de 
l'objectiu d'estabilitat del pressupost de la pròpia entitat i dels seus organismes i entitats 
dependents, dels de l'article 4.1 del Reglament, deixant per a un informe individualitzat el 
corresponent als ens de l'article 4.2. 
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Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferència entre els drets reconeguts en els capítols 1 a 7 
dels estats d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos descrits, dóna capacitat de finançament. 
 
Es realitza la mateixa anàlisi i configuració de la liquidació del pressupost de cada entitat dels que 
componen el pressupost general que tinguin la condició d’administració pública en termes de 
comptabilitat nacional, i un estat de consolidació a l’efecte d’eliminar transferències internes. 
 

 Operacions no financeres 

 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EX. 2013 

a) Total ingressos operacions no financeres 996.170,81 0,00 996.170,81 

b) Total despeses operacions no financeres 1.068.596,60 0,00 1.068.596,60 

c) Resultat no financer: Superàvit (+) dèficit (-) -72.425,79 0,00 -72.425,79 

           

 Ajustos SEC 95: Ingressos 

1 Per recaptació capítol 1.   -13.832,55 0,00 -13.832,55 

2 Per recaptació capítol 2.   66,52 0,00 66,52 

3 Per recaptació capítol 3.   -4.103,78 0,00 -4.103,78 

4 En transferències reconegudes d'altre ens.   0,00 0,00 0,00 

5 Per liquidació PIE-2008.   427,44 0,00 427,44 

6 Per liquidació PIE-2009. 2.204,88 0,00 2.204,88 

7 Per liquidació PIE-2011 0,00 0,00 0,00 

           

 Ajustos SEC-95: Despeses 

7 Meritament interessos.   0,00 0,00 0,00 

8 Arrendament financer.   0,00 0,00 0,00 

9 Despeses pendents d'aplicar al pressupost   -203.112,31 0,00 -203.112,31 

           

 Total operacions no financeres ajustades 

d) Total ingressos ajustats: (a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6) 980.933,32 0,00 980.933,32 

e) Total despeses ajustades: (b +/- 7, 8, 9) 865.484,29 0,00 865.484,29 

f) Total capacitat / necessitat finançament 115.449,03 0,00 115.449,03 

g) En % s / ingressos no financers ajustats 11,77% 0,00% 11,77% 

           

h) Previsió del pla vigent fins 31/12/2013       

i) Diferencia       115.449,03 

 
2.3.1. Conclusió 
 
a) La liquidació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2013 presenta un superàvit per 
operacions no financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat 
de finançament de 115.449,03 euros, en termes consolidats. 
 
2.3.2 Destí del superàvit, en termes SEC 95 
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L’article 32 de la LOEPSF disposa que en el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, 
aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit del volum 
d’endeutament, si aquest fos inferior al import del superàvit a destinar a la reducció de deute.  
 
De la liquidació del pressupost de 2013 es desprèn que entra dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 32 
LOEPSF, atès que es compleixen totes dues condicions: 
 
a) capacitat de finançament, segons el sistema europeu de comptes, per import de 115.449,03 €. 
 
 b) endeutament (deute públic a efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la 
normativa europea) per import de 860.943,15 €, equivalent a una ràtio del 86,72% en termes SEC 95. 
 
A més, el Romanent de Tresoreria ajustat, és positiu per import de 657.062,40 €, cas contrari no es 
podria finançar la reducció de l’endeutament net¨. 
 
A la data del present informe, a la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 li és d’aplicació la 
Disposició Addicional sisena de la LOEPSF perquè, d’acord amb les darreres dades publicades, el 
període mig de pagament a proveïdors de la corporació no és superior als 30 dies (19 dies el quat 
trimestre de 2013).  
 
Aquesta disposició addicional contempla les regles especials del destí del superàvit, quan es tracti de 
corporacions locals que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del 
deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de 
pagament inferior a 30 dies, d’acord amb les dades publicades.  
 
Per tant, les conclusions que se’n deriven són les següents: 
 
En primer lloc, entra dins l’àmbit d’aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, pel que haurà de reduir-se 
endeutament net, per import del superàvit obtingut en la liquidació. També li són d’aplicació les 
regles especials de la DA 6ena de la llei: el superàvit es podrà destinar a inversió financerament 
sostenible, en els termes de la nova disposició addicional setzena del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Ara be, el primer destí del superàvit 
no financer és la cancel·lació del saldo del compte 413 (despesa pendent d’aplicar), i aquest objectiu 
absorbirà la totalitat del superàvit no financer. 
 

DADES LIQUIDACIÓ 2013 utilització superàvit 

CF. Capacitat de Finançament 115.449,03 

RT. Romanent de Tresoreria Despeses Generals 129.739,22 

Import afectat préstecs plans d'ajust 2013 527.323,18 

RTA. Romanent de Tresoreria ajustat 657.062,40 

Deute viu 860.943,15 

Ràtio deute viu 86,72% 

DINS L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DE L'ART 32 LOEPSF  SI 

   

Termini Mig de Pagament a Proveïdors 18,5476 

ES COMPLEIX LA DA 6ª LOEPSF ? SI 

Possibilitat d'invertir 
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S1. Mínim entre CF i RTA 115.449,03 

DP. Despesa pendent d'aplicar 246.432,26 

FP. Part de fons propis dels projectes amb finançament afectat 224,71 

PPP. Pendent pagament (mínim de tresoreria) 0,00 

(S)  Saldo. S1-DP-FP-PPP (import a distribuïr) 0,00 

Capacitat de finançament prevista per al 2014 (P) 423.534,44 

  

  0,00 

  0,00 

  0,00 

  0,00 

RTDG restant, de utilització conforme TRLRHL 0,00 

 
2.4. Compliment de la regla de la despesa 
 
Per aplicació de l’art.12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), la despesa computable no ha de superar la taxa de referència de 
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola. Aquesta taxa ve fixada per a l’exercici 
2013, en l’1,7%. 
 
Per avaluar el compliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, 
la base de càlcul que utilitzarem serà la liquidació aprovada del pressupost de l’any 2012. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als 
sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem 
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola i, si s’escau, 
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de 
recaptació avalades per canvis normatius). 
 

Concepte 

Liquidació exercici 
2012 

Liquidació exercici 
2013 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 1.021.567,28 1.026.020,04 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 157.299,20 -203.112,31 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 

+Aportacions de capital. 0,00 0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

157.299,20 -203.112,31 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 
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+Préstecs 0,00 0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

0,00 0,00 

Altres 

0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 

1.178.866,48 822.907,73 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 
ens que integren la Corporació Local 

0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres Administracions públiques 

138.407,92 154.342,63 

Unió Europea 0,00 0,00 

Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 43.074,76 19.265,72 

Diputacions 95.333,16 135.076,91 

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 

- Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria  0,00 0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.040.458,56 668.565,10 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 1,70   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   

1.058.146,36   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 1.058.146,36   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   668.565,10 

diferència Límit de la Despesa i la Despesa computable (4-5)   389.581,26 

COMPLEIX SI b) ÉS INFERIOR O IGUAL A a)   COMPLEIX 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -35,74% 

 
2.5.1. Conclusió 
 
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2013 compleix amb la regla de la despesa, 
ja que el límit en termes totals per a l’exercici es troba per sobre del pressupost liquidat que es 
pretén aprovar. La diferència existent és de 389.581,26 €. 
 
2.6. Anàlisi de l’objectiu del deute públic:   
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge, no obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals 
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es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte 
el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final 
trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014). 
 
D'altra banda, cal dir que a partir de l’exercici 2013, no s’inclouran com a deute viu les quantitats a 
reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de 
l’Estat dels exercicis 2008 i 2009, en virtut de la Disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, 
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013. 
 
El volum de deute viu estimat a 31/12/2013, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és: 
 

NIVELL DE DEUTE VIU import 

1) Ingressos corrents liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)  990.170,81 

2) (-) Contribucions especials i quotes urbanístiques 0,00 

3) (-) Altres ingressos afectats  0,00 

4) TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS CONSOLIDATS 
 (1-2-3+4+5+6) 990.170,81 

5) Deute viu llarg termini a 31 de desembre 824.224,84 

6) Deute viu curt termini a 31 de desembre 0,00 

7) Deute formalitzat no disposat a 31.12.2013 0,00 

8) Ràtio de deute viu consolidat: (5+6+7/4) 83,24% 

 
Segons això,  
 
La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 83,24%, no superant el sostre del 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
 3. FONAMENTS DE DRET 
 
Es fonamenta en la  normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic 
local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
 
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
 
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 
146.1). 
 
- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat 
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 
 
- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per corporacions 
locals, 2 ª edició. IGAE. 
 
- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
- Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
- Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
 
4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE 
DESPESA I NIVELL DE DEUTE 
 
4.1. En relació al compliment del objectiu d’estabilitat pressupostaria, regla de despesa i nivell de 
deute. 
 
4.1.1. Compliment. 
 
El pressupost consolidat de l’entitat local, els seus organismes autònoms i els ens dependents que 
presten serveis o produeixen béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials, que 
s’inclouen en el Pressupost General de l’exercici: 
 
a) Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en 
termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. 
b) Compleix la regla de despesa. 
c) Compleix l'objectiu de deute públic.” 
 

 

B) De l’informe d’intervenció de morositat de 2013 

 

(Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i es recomana la 
seva inclusió en aquest expedient). 
 
“1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple 
1. Caràcter: preceptiu 
2. Títol:  Informe morositat anual 2013 
3. Referència: 2013/3. 
 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat       26 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció anualment elaborarà un 
informe, en el què s'avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe 
serà elevat al Ple. 
 
3.  CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 
 
Els pagaments totals realitzats durant l'exercici 2013, han estat de 439.007,96€, dels quals: 
248.517,06€ s'han efectuat dins el termini legal i la resta, fora d'aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. 
 
Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant l'exercici 2013, en les quals s'estigui 
incomplint amb el termini legal a la data de tancament és de 1.308,21€.” 
 

 
17.- 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. 24 al 70 de l’any 2014. 
 
El Sr. Alcalde fa constar que el Decret núm. 60 de 10 de març de 2014 correspon a la liquidació del 
Pressupost de 2013. 
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha precs i preguntes, i la resta de regidors responen que no; pren la 
paraula i diu que ell si que vol parlar del tema de la llar d’infants i  vol un pronunciament per part de 
cadascun dels regidors assistents al ple. 
 
A continuació, el Sr. Moisés manifesta que amb el tema de l’edifici i l’explotació de la nova llar 
d’infants s’ha estat treballant des de fa temps, atès que en un primer moment, es van reunir amb la 
Directora dels Serveis Territorials de Benestar a Amposta per plantejar-li la possibilitat de fer un 
Centre de Dia, adequant les instal·lacions de la nova Llar.  
 
A partir d’aquesta reunió, es van posar en contacte amb tres empreses, l’ONADA, SAGESA i 
FUNDACION S.XXI per tal que, si estaven interessades, realitzessin un estudi de mercat i analitzessin 
la viabilitat o no d’un Centre de Dia per al poble. La conclusió a la que arribaren dos de les empreses, 
l’ONADA i SAGESA, dels estudis fets, és que població potencial existeix, i per tant, la necessitat 
també, però no és viable econòmicament atès que, a data d’avui, el Departament de Benestar, no 
concerta places i per tant, tot el cost ha de ser assumit pel particular, o sinó, l’Ajuntament n’ha de 
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subvencionar una part. El Sr. Moisés manifesta que “el que no faré com a alcalde es imposar un 
Centre de Dia amb finançament municipal”.  
 
Paral·lelament, es va comentar amb l’empresa l’ONADA la viabilitat de l’escola bressol en el lloc i tal i 
com està ara; però tampoc no ho van veure viable, pels pocs nens que hi ha i per tant, també caldria 
afegir diners per part de l’ajuntament. 
 
A tot això cal afegir la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, la famosa 
LRSAL, que a “grosso modo”, acaba dient que les competències locals exercides per l’ajuntament, 
que no siguin “sostenibles”, passaran a altres administracions o deixaran de prestar-se... De fet, la 
setmana passada, van tenir una reunió amb el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 
Tortosa, el Sr. Toni Martí, juntament amb la Sonia Abadie, actual Directora en funcions de la Llar 
d’Infants i la secretària de l’ajuntament, per parlar de tot plegat. Es va plantejar la possibilitat de 
deixar de funcionar com a llar d’infants i passar a ser un Centre de suport o “ludoteca”, que tant “de 
moda” s’han posat últimament; però analitzant-ho, l’únic que es faria es empitjorar la situació, atès 
que a més a més, l’ajuntament deixaria de cobrar la subvenció; encara que cal dir que cada any s’ha 
anat retallat i de fet, per al curs 2013-2014 no se’n sap res.   
 
Cal tenir en compte que l’obra de la Llar ha rebut finançament del PUOSC, i cal posar les instal·lacions 
en funcionament o fer-ne un canvi d’ús, atès que la construcció no es pot deixar tal i com està, sense 
ús,  perquè de ser així s’estan incomplint les condicions de la subvenció atorgada i per tant, caldria 
tornar la totalitat de la subvenció de l’obra que és de 332.832,20€ (import que no s’ha rebut en la 
seva totalitat per l’explicació que després farà l’alcalde). 
 
Per tant, i amb la finalitat d’acabar l’obra i posar-la en funcionament també es va pensar en la 
possibilitat de destinar-ho a Centre Cívic, es va parlar amb el Departament de Benestar, però caldria 
fer més inversió, perquè s’haurien d’adaptar els lavabos dels petits i a la llarga, seria un edifici sense 
que la seva utilització estigui definida. 
 
Així dons, detallats tots els antecedents anteriors,  la proposta d’aquesta alcaldia, és acabar l’obra de 
l’edifici de la llar, amb les obres i instal·lacions que siguin indispensables, i posar-la en funcionament 
com a llar; traslladar els pocs nens que hi ha de l’antiga a la nova, desafectar l’edifici de la llar vella i, 
a la llarga, si és necessari,  vendre’l. 
 
D’aquesta manera, l’Ajuntament, necessitaria, uns 15.000€ per acabar l’obra (tot i que estem 
pendents dels números que estan fent els Directors de l’obra, i així es va acordar a la reunió d’ahir), i 
només hauria de retornar al Departament de Governació (a través del Consell Comarcal) uns 
28.000€, que és la quantitat de  s’ha rebut de més, per les millores certificades en el seu dia i la 
resolució del contracte amb l’empresa Nestor Solé, per concurs de creditors.  
 
A continuació, i deprés d’un breu intercanvi d’impressions,  cadascun dels regidors assistents al ple, 
manifesten la seva conformitat amb la proposta de l’alcaldia de finalitzar l’obra de la llar d’infants 
amb les mínimes obres i traslladar als nens a la nova llar.  
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 12:45 h., de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en vint-i-set (27)  fulls,  rubricats amb la 
meva signatura. En dono fe. 


