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ACTA  NÚM. 10  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 2 DE JUNY DE 2015 

 

 
 
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 18:05 h. del dia 2 de juny de 2015, es reuneixen sota la presidència 
de l’alcalde accidental, el Sr. Moises Fabra i Serral, primer tinent alcalde que substitueix a la Sra. 
alcaldessa, Sra. Roser Caballeria Ayala,  els regidors que a continuació es relacionen, per dur a terme 
la sessió ordinària, del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat convocats en temps i forma: 
 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Jaume Lafarga Falcó 
 
No hi assisteixen: 
- Vicenç Carrera Torres 
- Ramon Sánchez Garrido 
- Lino Bertran Morell 
 
I tampoc la Sra. Roser Caballeria i Ayala pels motius abans exposats.  A més, la Sra. alcaldessa, 
mitjançant Decret núm. 109/2015 ha delegat en el Sr. Moises Fabra Serral, com a primer tinent 
alcalde totes les funcions en tant perduri la seva situació de baixa per malaltia. 
 
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 accidental en funcions, feta pel Decret número  144/2015 de 28 de maig de 
2015,  tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció d’un nou punt a l’ordre del dia: 
“Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’entitat del 1r. 
Trimestre de 2015”. Per tant, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents la 
introducció d’aquest punt; es tractaran els punts següents: 
 

1. Proposta d’aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta d’aprovació de la certificació primera i última de les obres d’arranjament de camins 

afectats pels aiguats de 2012. 
3. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’entitat 

del 1r. Trimestre de 2015 
4. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
5. Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, l’acta corresponent a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 5  duta a terme el 7 d’abril de 2015 
- Sessió extraordinària núm. 6  duta a terme el 28 d’abril de 2015 
- Sessió extraordinària núm. 7  duta a terme el 30 d’abril de 2015 
- Sessió extraordinària núm. 8  duta a terme el 19 de maig de 2015 
- Sessió extraordinària urgent núm. 9  duta a terme el 22 de maig de 2015 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ PRIMERA I ÚLTIMA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS 
AFECTATS PELS AIGUATS DE 2012. 

 
Per Acord de Ple de data 27 de gener de 2015 es va adjudicar el contracte d’obres d’arranjament de 
camins municipals de Xerta afectats per les pluges intenses del novembre de 2012 a l’empresa 
OLEGARIO ESTRADA SL , per import de 165.938,17 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
137.138,98 € i 28.799,19 € d’IVA al tipus del 21% i un termini d’execució d’un mes i mig (6 setmanes), 
amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i a les característiques i 
avantatges de l’oferta que n’han determinat la selecció 
 
I atès que s’ha presentat la primera i única certificació de l’esmentada obra per un import de 
165.900,92€ (CENT SEIXANTA-CINC MIL NOU CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTMS) 
 
D’acord amb la disposició addicional segona del Text refós la Llei de Contractes del Sector Públic, es 
proposa al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic.- Aprovar la Certificació núm. 1 i única de l’obra d’arranjament de camins municipals de Xerta 
afectats per les pluges intenses del novembre de 2012 a l’empresa OLEGARIO ESTRADA SL , per 
import de 165.900€ IVA inclòs (CENT SEIXANTA-CINC MIL NOU CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTMS). 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 
 
 
3. DACIÓ DE COMPTE DE  L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST DE 
L’ENTITAT DEL 1R. TRIMESTRE DE 2015. 

 
La secretària interventora dona compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del pla 
d’ajust que es reprodueix a continuació: 
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE XERTA 1 TRIMESTRE 

 
En virtud de lo establecido en el artículo 10 del RD-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden 
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HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente,  
 
PRIMERO. Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos: 
 
- Artículo 135 de la Constitución Española. 
 
- Artículo 10 del RD -ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores. 
 
- Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-. 

 
SEGUNDO. Según lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Administración 
que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada 
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: 2015 

Año 
2014 

Año 
2013  

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 
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Capítulo 2  9,80 0,00 0,00 0,00 57,99 0,00 0,00 67,79

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

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

Total  9,80 0,00 0,00 0,00 57,99 0,00 0,00 67,79

 
c) Operaciones con derivados: 
 
      Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

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

Operación 1   0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 2   0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 3   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 4   0,00 0,00 0,00 0,00
Resto de operaciones   0,00 0,00                     0,00 0,00
Total  0,00 0,00 0,00 0,00
 
d) Cualquier otro pasivo contingente: 
 

(En miles de euros) Saldo a: 

Otro pasivo 
contingente 

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

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

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 2015 

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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y/o CCAA).  

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 
35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

AHORRO TOTAL 

GENERADO POR LAS 

MEDIDAS relativas a 

ingresos CORRIENTES  

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

Ahorro total generado por 

las medidas relativas a 

ingresos  

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100%

 
 

Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 

gastos 

Dato del 

plan de 

ajuste 

Ajustes 

acumulado

s en 

ejercicios 

anteriores 

1er. 

trimestre 

2º 

trimestre 

3er. 

trimestre 

4º 

trimestre 

Proyección 

anual 2015  

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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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 
 
 
4. 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. 92 al 144 de l’any 2015. 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Moisés pregunta si hi ha precs i preguntes, i com no n’hi ha i és el darrer ple d’aquesta 
legislatura, pren la paraula i manifesta que voldria dir unes paraules, perquè ha estat 12 anys en 
aquest ajuntament i “n’ha vist de tots colors”; ha viscut moments bons, dolents, molt bons  i molt 
dolents”... 
 
La primera legislatura que es va presentar al 2004, la seva candidatura va treure un resultat de 2 
regidors i per cada legislatura posterior ha augmentat en un regidor, arribant al total de 4 regidors a 
les eleccions del 2011 i guanyant les eleccions. Considera que la gent ha valorat molt positivament 
l’esforç i la feina feta pel grup municipal que ha encapçalat. 
 
Va adquirir molta experiència durant els quatre primers anys a l’oposició, abans d’agafar l’alcaldia;  i 
considera que va ser molt profitós per tal de conèixer mínimament el funcionament de 
l’administració local 
 
La legislatura del 2007 va estar en unes condicions molt desfavorables de cara a una part de la 
ciutadania, perquè va fer un pacte per desbancar la majoria, i això el va portar a una sèrie de 
condicionants que el van fer treballar de manera molt diferent; canvi de tècnics, modernització de la 
manera treballar al nostre ajuntament, establir mecanismes per adaptar-mos a les normatives 
vigents, fer els comptes generals que des de l’any 2000 no estaven fets... 
 
Continua pensant que l’Administració local té molts defectes i mancances; però vol manifestar que 
moltes coses no depenen de la pròpia administració, sinó de les normatives i lleis que fan els polítics 
en àmbits supramunicipals,  però que repercuteixen directament en els ens locals.  
 
El Sr. Moisés manifesta que, en línies generals, aquests anys, és a dir, els quatre a l’oposició i els 8 
posteriors com a govern, 5 dels quals com alcalde, han estat  fructífers; hem creat llocs d’aparcament 
al municipi, arranjat carrers, hem format en diferents àmbits a molts veïns, hem construït i cedit a 
varies Entitats del poble edificis públics, hem buscat plans d’ocupació, hem apostat fortíssim per la 
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nostra cultura i les nostres tradicions,... ara mateix s’han arranjat moltíssims camins municipals, el 
regidor José Villaubí, regidor de camins,  hi ha estat al darrera;  el Sr. Moisés dubta que es torni a dur 
a terme una actuació com la que s’ ha fet fins ara, es cert que en falten alguns per arreglar, però tots 
els de terra s’han arranjat, els alquitranats tenen algunes mancances, però també molts que eren de 
terra ara son d’alquitrà... i continua dient que som l’enveja dels pobles del voltant com Paüls i 
Aldover. També vol felicitar-se per la iniciativa que han tingut, de col·laborar amb municipis veïns, 
acabant d’arranjar el tram del camí que pertany a l’altre municipi  com el Camí de la Font de Perera o 
Font Nova i que l’altre municipi també ho faci com al camí de l’Esporguera 
 
Dit això, voldria recordar que durant aquests darrers quatre anys s’han anat destinant cada any una 
partida pressupostaria dotada considerablement, en uns 75.000€ per arranjar camins; tot i que ha 
estat la subvenció dels Aiguats de 2012 que ha arribat aquest 2015, la més important amb un import 
de 165.000 Euros. 
 
Un altre aspecte que vol remarcar durant aquesta legislatura és el manteniment dels espais 
municipals, no es tracta de construir en superfície, sinó d’arreglar i mantenir el que tenim. En relació 
als carrers, queda feina per fer, ja que el C/Sant Domènech i el C/Ebre no s’ha pogut solucionar el 
problema existent... 
 
Vol donar les gràcies a les persones que han col·laborat com a grup i com a persones individualment, 
als regidors, al personal de l’ajuntament que ha estat i als que estan, als membres de les diferents 
comissions de festes. Sempre li quedarà el record i la il·lusió que durant 12 anys ha estat al servei del 
poble. Tanca una etapa, no sap si tornarà... Manifesta que ell és servidor públic, tant a nivell polític 
com professional. 
 
També voldria remarcar que en moltes ocasions s’ha fet el que es podia fer, no pas, el que es volia 
fer, perquè com ja ha dit abans, les lleis no les fan els polítics locals...  
 
Res més, només animar i encoratjar als nous de fer-ho o intentar fer-ho el millor que sàpiguen i 
puguin, tornant a insistir que recomana a tothom que almenys una vegada a la vida passin per 
l’ajuntament com a regidors; d’aquesta manera, podran opinar de forma coherent i amb raó de 
causa.  
 
Moltes gràcies i ens anem veiem! 
  
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde accidental en funcions posa fi a la sessió quan són les 
18:40h de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en set (7) fulls,  
rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 


