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ACTA  NÚM. 19  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2015 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:00 h. del dia 6 de novembre de 2015, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Roger Aviñó Martí , 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: 
 

- Rubén Alegria Maureso (Més per Xerta)  
- Jaume Lafarga Falcó (Més per Xerta) 
- Samuel Josep Campanero Sala  (Més per Xerta) 
- Gerard Morales Arasa (Més per Xerta) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (CiU) 
- Daniel Crivellé Egea (CiU) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (CiU)  

 
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  295/2015 de 3 
de novembre de 2015; es tractaran els punts següents: 
 

1. Proposta d’aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’entitat 

del 3r. trimestre de 2015. 
3. Proposta d’aprovació de la modificació de les ordenances municipals per al 2016. 
4. Proposta de distribució de la participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya any 

2013, per a la prestació supramunicipal de serveis. 
5. Proposta de distribució de la participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya any 

2014, per a la prestació supramunicipal de serveis. 
6. Proposta d’aprovació de la moció “salvem les ambulàncies i servei mèdic de les Terres de 

l’Ebre. 
7. Proposta d’aprovació de la moció de suport a la creació de la prestació “garantia +55” 

proposta impulsada per la UGT de Catalunya. 
8. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
9. Precs i preguntes. 

 
 

01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors/a que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 18  duta a terme el 2 d’octubre de 2015 
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02.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 

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

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

Capítulo 2  0,00 4,54 27,43 0,00 0,00 0,00 0,00 31,97

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

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

Total  0,00 4,54 27,43 0,00 0,00 0,00 0,00 31,97

 
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% 



 

4 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

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 

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 

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 

 
 

03.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER AL 2016 

 
Aquest Ajuntament pretén modificar algunes ordenances fiscals per a l’exercici 2016. 
 
La secretaria interventora, en data 23 d’octubre de 2015 ha elaborat un informe sobre el 
procediment a seguir per a l’aprovació de les esmentades ordenances. 
 
Per tot l’exposat aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Modificació les següents ordenances fiscals: 
 

Núm.  Títol  

5 Reguladora de l’impost sobre increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana 

7 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, revisions, modificacions de les activitats i 
altres 

8 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i preus públics serveis 
generals  
de la taxa pel servei de recollida de residus 9 Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
de recollida d’escombraries 10 Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 
de recollida d’escombraries 11 Reguladora de la taxa per la prestació de recollida d’escombraries 
 12 Reguladora de la taxa per la prestació del servei  d’escola bressol 
 13 Reguladora del preu públic per la prestació de serveis o activitats de caire lúdics, cultural, 
esportiu, recreatiu i activitats firals  

14 Reguladora de la taxa de cementiri municipal  

15 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i 
béns esportius i culturals municipals 
 16 Reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic  
 17 Reguladora de la taxa per a la gestió dels residus de la construcció 
 18 Reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres (guals) 

 
Segon.- Aprovar l’adhesió a l’ordenança fiscal núm. de 4 Reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de BASE- Diputació de Tarragona. (BOPT núm. 220 de 22 de setembre de 2015) 
 
Tercer.- Derogar l’ordenança núm. 23 Reguladora de drets i taxes per serveis urbanístics i aprovar-la 
de nou amb el redactat que s’annexa. 
 
Quart.-  En relació a la modificació de l’ordenança núm. 9 Reguladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua, informar favorablement l’increment de preus proposat i notificar el present acord a la 
Comissió de preus de Catalunya, adjuntant la Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les 

relativas a Gastos  
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tarifes del servei de subministrament d’aigua corrent domiciliària de Xerta (Baix Ebre), presentada 
per l’empresa concessionària, SOREA el passat 23 d’octubre de 2015 (RE 1/1114/2015). 
 
Cinquè.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions s’han d’exposar al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions, amb el benentès que si no se’n produeixen 
l’acord esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova amb els sis vots favorables del Sr. alcalde, el Sr. Ruben Alegria, el Sr.  
Jaime Lafarga, el Sr. Samuel Campanero, el Sr. Gerard Morales i la Sra. Núria Solé, tots ells del grup 
Més per Xerta i amb tres abstencions del Sr. Lluís Espinach, el Sr. Daniel Crivellé i el Sr. José Miguel 
Falcó, del grup de Convergència i Unió. 
 
El Sr. Lluís Espinach fa una explicació del vot, és a dir de l’abstenció del seu grup, atès que manifesta 
que en algunes modificacions està d’acord i en d’altres no: 
 

- En relació a l’ordenança núm. 1 de l’IBI, tot i que no es modifica i actualment el tipus 
impositiu està en un 0,7%, el Sr. Espinach, tenint en compte la regularització cadastral 
que s’està fent al municipi i la tònica de la resta dels ajuntaments, considera que 
s’hauria de baixar; atès que els ingressos de l’Ajuntament s’incrementaran. 
El Sr. alcalde explica que amb la regularització cadastral el que es fa és donar d’alta 
aquells immobles que no ho estaven o aquelles modificacions que no constaven, però 
que també hi ha gent que no ha rebut l’escrit del cadastre, perquè el seu immoble ja 
estava regularitzat. El que sí es cert, és que és injust que, en molts casos s’hagi de pagar 
60€ que ingressa directament l’Estat, per una feina que no s’ha fet ben feta perquè els 
metres quadrats, la valoració o la classificació no són correctes.  
El que sí es va fer, mitjançant acord de ple del juny de 2015, i ho van aprovar tots, és 
demanar la no actualització dels valors cadastrals de cara a l’any 2016, per tal de no 
gravar més als contribuents. 
Pren la paraula el Sr. Alegria i aclareix que Xerta no té un tipus impositiu molt alt, 
respecte a la resta de municipis, i que a més, no s’incrementa; també manifesta que s’ha 
de mantenir l’equilibri pressupostari.  
A partir d’aquí s’obre un breu debat sobre el pressupost i la comptabilitat que no es 
reprodueix en aquesta acta.  
 

- En relació a l’ordenança núm. 3 reguladora de l’impost de vehicles, que tampoc no es 
modifica ni s’incrementa, el Sr. Espinach, atès que disposa dels números de recaptació 
pregunta, perquè d’any en any es recapta menys. El Sr. alcalde explica que en el seu dia 
es van bonificar els vehicles que tenien més de 25 anys i a més a més, hi ha tota una 
casuística en relació als titulars dels vehicles que són difunts o estrangers.  
 

- En relació a l’ordenança núm. 4 reguladora de l’ICIO, que no es modifica el tipus 
impositiu però si es fa l’adhesió a la proposada per BASE, el Sr. Espinach proposa 
bonificar l’ICIO. El Sr. alcalde explica que de cara a l’any vinent es té previst aprovar unes 
bases per donar subvencions a la gent que rehabiliti les façanes i edificis catalogats.  

 
- Seguint amb la resta d’ordenances, i pel que fa la núm. 5, reguladora de l’increment dels 

valors dels terrenys de naturalesa urbana, el Sr. Espinach troba correcta la bonificació 
que es proposa per a les herències, tot i que, considera que els que ha pagat es poden 
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queixar. El Sr. Alegria respon que si s’han de queixar ho facin a l’anterior govern, atès 
que l’ordenança ja estava aprovada així quan van entrar a governar.  

 
- En relació a la modificació de la núm. 9, reguladora de la taxa de l’aigua, el Sr. Espinach 

troba correcte el petit increment que patirà, 0,47€ per trimestre en habitatges i 0,78€ en 
locals comercials. Tot i que pregunta, com es que SOREA ha presentat tanta 
documentació per aquest petit increment. El Sr. Alegria, com a Regidor d’Hisenda, 
respon que s’ha fet una gran tasca, negociant amb l’empresa i més tenint en compte 
que a l’any 2014, l’empresa demanava un increment del 31,60% i s’ha acabat aplicant un 
increment del 2,11% 

 
- Pel que fa a la núm. 19 reguladora de la taxa de clavegueram, el Sr. Espinach pregunta el 

perquè d’aquesta classificació, i el Sr. alcalde respon que la classificació en sí no s’ha 
modificat però que si que s’ha intentat “fer justícia” i adequar les taxes,”polir i llimar” 
per fer-los més equitatius. 

 
- Pel que fa a la núm. 11 reguladora de la taxa d’escombraries, fa una observació dient 

que el punt 4 es correspon al punt 5; i la secretària manifesta que es comprovarà i 
corregirà l’error material. I en relació a l’import dels costos de les escombraries de 
l’Hotel, considera que si s’han fet els càlculs ja està bé.  

 
- En relació a la núm. 12 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 

concretament, pel que fa a la taxa pel servei de menjador amb carmanyola de l’escola 
bressol, el Sr. Espinach pregunta si s’han fet bé els números, tot i que no s’oposa a que 
es presti el servei, encara que sigui deficitari. El Sr. alcalde manifesta que hi ha molts 
serveis que son deficitaris i es continuen prestant com ara les piscines, l’enllumenat...etc 
i si el que es vol és intentar mantenir l’escola bressol cal estudiar i aplicar alternatives 
que millorin el servei per tal d’atraure usuaris de les poblacions veïnes.  

 
- Finalment en relació a l’ordenança núm. 13 reguladora de la prestació de serveis o 

activitats de caire lúdics, cultural, esportiu, recreatiu i d’activitats firals, i fent especial 
menció a les entrades de la piscina, el Sr. Espinach considera que es podrien establir uns 
trams d’edats i per exemple bonificar al pare o mare que porta el nen/a  a la piscina, 
atès que a certa edat, els nens no van sols a la piscina.  
A partir d’aquí s’obre un debat sobre la possibilitat també de fer una espècie de bonos 
per dies. Finalment, s’acorda deixar-ho tal i com està a  la proposta i estudiar-ho per tal, 
que, si convé, abans de l’estiu, tornar a modificar l’ordenança fiscal.  
 
I ja per acabar, en relació a l’ordenança núm. 15, el Sr. Espinach vol fer una observació, 
atès que considera que l’ajuntament disposa de moltes instal·lacions com per deixar la 
sala polivalent als boy scouts a l’estiu, quan venen a dormir.  

 
 
04.- PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA ANY 2013, PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS 

 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals va publicar en el DOGC núm. 6622 de 14 de 
maig de 2014, la resolució per la qual ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la 
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participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya 
any 2013. 
 
Aquesta resolució estableix un capítol de lliure disposició per als municipis que en el cas de Xerta és 
de 58.655,14 euros, i un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis que és de 2.560,00 
euros. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 48 de la Llei 15/2008, la Generalitat ha de transferir als 
ajuntaments els imports de llur participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, 
amb el benentès que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les 
activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a 
una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin. 
 
L’Ajuntament haurà de justificar la destinació d’aquestes transferències mitjançant un certificat de la 
Intervenció que haurà de trametre a través de l’eaCat a la Direcció General d’Administració Local i 
que haurà de determinar les actuacions concretes, l’import i els ens supramunicipals als quals 
l’ajuntament ha destinat aquesta participació, havent-se d’acreditar quan correspongui per part de 
l’Ajuntament la pertinença als ens supramunicipals beneficiaris de l’aportació municipals. 
 
En conseqüència l’alcalde-president proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Destinar la quantia de 2.560,00 € atorgats a aquest Ajuntament de la participació en els 
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013, per a la 
prestació supramunicipal de serveis, al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
SEGON.- Notificar aquesta assignació al Consell Comarcal del Baix Ebre, qui haurà de comunicar a 
aquest municipi les actuacions concretes a la que aplicaran la participació de Xerta per tal de 
justificar el destí d’aquestes aportacions a la Direcció General d’Administració Local. 
 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors/es assistents al ple 
 
 
05.- PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA ANY 2014, PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS 

 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals va publicar en el DOGC núm. 6634 de 30 de 
maig de 2014, la resolució per la qual ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya 
any 2014. 
 
Aquesta resolució estableix un capítol de lliure disposició per als municipis que en el cas de Xerta és 
de 56.233,97 euros, i un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis que és de 2.566,33 
euros. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 48 de la Llei 15/2008, la Generalitat ha de transferir als 
ajuntaments els imports de llur participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, 
amb el benentès que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les 
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activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a 
una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin. 
 
L’Ajuntament haurà de justificar la destinació d’aquestes transferències mitjançant un certificat de la 
Intervenció que haurà de trametre a través de l’eaCat a la Direcció General d’Administració Local i 
que haurà de determinar les actuacions concretes, l’import i els ens supramunicipals als quals 
l’ajuntament ha destinat aquesta participació, havent-se d’acreditar quan correspongui per part de 
l’Ajuntament la pertinença als ens supramunicipals beneficiaris de l’aportació municipals. 
 
En conseqüència l’alcalde-president proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Destinar la quantia de 2.566,33 € atorgats a aquest Ajuntament de la participació en els 
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014, per a la 
prestació supramunicipal de serveis, al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
SEGON.- Notificar aquesta assignació al Consell Comarcal del Baix Ebre, qui haurà de comunicar a 
aquest municipi les actuacions concretes a la que aplicaran la participació de Xerta per tal de 
justificar el destí d’aquestes aportacions a la Direcció General d’Administració Local. 

 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors/es assistents al ple 
 
 
06.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ “SALVEM LES AMBULÀNCIES I SERVEI MÈDIC DE LES 
TERRES DE L’EBRE 

 
EL GRUP MÉS PER XERTA – ACORD MUNICIPAL PRESENTA PER A LA SEVA APROVACIÓ AL PLE LA 
SEGÜENT MOCIÓ: 
 
 “SALVEM LES AMBULÀNCIES I SERVEI MÈDIC DE LES TERRES DE L’EBRE” 
 
ATESA la creació de la plataforma "Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre" en defensa del 
transport sanitari i en contra de les retallades en el servei d’ambulàncies del nou contracte del 
transport sanitari urgent a les Terres de l’Ebre. 
 
ATÈS que la plataforma denuncia que el nou contracte, que restarà operatiu a meitats del mes de 
novembre, retalla el servei de quatre ambulàncies, una al Baix Ebre i tres al Montsià, retallades que 
se sumen a les practicades fa quatre anys. 
 
ATÈS que la plataforma ha recollit ja més de 5.000 signatures per dirigir aquesta petició al gerent de 
la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Albert, Gómez, i al delegat del Govern, Xavier Pallarés. 
 
ATÈS que, a causa de les greus retallades que s’estan patint des de fa temps a tot Catalunya i la resta 
de l’Estat en matèria de Sanitat, el fet de deixar sense cobertura aquestes ambulàncies representarà 
la reducció de les hores d’assistència sanitària, deixant sense alguna cobertura les poblacions de 
l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i Alcanar. 
 
ATÈS que les distàncies que cobreixen les ambulàncies al territori són de molta durada, ja que tenim 
les poblacions molt separades entre elles i els hospitals. 
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ATÈS que a causa de les retallades realitzades anteriorment a les hores d’assistència sanitària del 
servei d’ambulàncies des del CAP de Xerta, el servei es va veure reduït a 12h en horari nocturn, les 
poblacions d’Aldover, Benifallet, Paüls i Xerta van veure’s afectades directament per aquesta mesura, 
però amb un fort agreujant per les poblacions de Paüls i Benifallet, ja que ara les ambulàncies en 
horari diürn tarden més de 20 minuts en arribar-hi i a n’aquest fet se li ha de sumar les retallades 
sofertes a l’horari del servei mèdic prestat a Paüls i Benifallet, donat que actualment comparteixen el 
servei de metge amb el corresponent greuge per a la població i també per a l’exercici de la seva tasca 
dels professionals que hi ha al capdavant. 
 
ATÈS que les retallades nombrades anteriorment també se li afegeixen les executades fa quatre anys, 
a Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, Batea i Xerta, i que ara amb el nou concurs, les ambulàncies 
de Batea i Xerta passaran de fer l’horari nocturn a l’horari diürn, amb el greuge que no s’ha realitzat 
cap tipus d’explicació per part del Departament a cap dels Ajuntaments afectats. 
 
ATÈS que pensem que tothom té els mateixos drets a tenir una ambulància en un temps raonable en 
cas de necessitat o urgència i que s’han de complir les isòcrones.  
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Xerta la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER.  Donar suport a les accions de la plataforma en defensa del transport sanitari “Salvem les 
ambulàncies de les Terres de l'Ebre”. 
 
SEGON.  Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que no se suprimeixi cap servei 
d’ambulància a les Terres de l’Ebre, ni de manera total ni parcial.  
 
TERCER.  Exigir que aquelles unitats que en els últims anys han retallat o deixat de prestar el seu 
servei, tornin a funcionar les 24 hores tal i com es mereixen els ciutadans de les Terres de l’Ebre.  
 
QUART.  Exigir que aquells centres d'atenció primària i consultoris locals que en els últims anys s’han 
retallat les hores del servei mèdic prestat, tornin a funcionar amb el mateix horari i servei, tal i com 
es mereixen els ciutadans de les Terres de l’Ebre. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple al President de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la Salut, a la Regió Sanitària de 
les Terres de l’Ebre i a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, als Consells Comarcals de les 
Terres de l’Ebre i als Ajuntaments afectats. 
 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors/es assistents al ple 
 
 
07.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
“GARANTIA +55” PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA 

 
 
EL GRUP MÉS PER XERTA – ACORD MUNICIPAL PRESENTA PER A LA SEVA APROVACIÓ AL PLE LA 
SEGÜENT MOCIÓ: 
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“MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>, PROPOSTA IMPULSADA 
PER LA UGT DE CATALUNYA” 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major 
de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb 
garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una 
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a 
l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que 
en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un 
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de 
jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols 
per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir 
dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant 
l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i 
reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, 
del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la 
cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 
protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot 
un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels 
sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot 
després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que 
són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés 
a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i 
possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus 
futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha 
augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o 
perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases 
mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran 
d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 
euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren 
res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social 
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Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que 
se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Xerta la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia 

+55>> i que significa: 
 
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació 
de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació 
contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  
a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b.  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa 
quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta 
prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i 
jubilació. 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 
Europea. 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i 
racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració 
central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la 
compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les 
majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb 
continguts reals. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 

Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors/es assistents al ple 
 
 
08.- 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  
fins a la de convocatòria del present, és a dir, del Decret núm. 253 al  295 de l’any 2015. 

 
 
09.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Pren la paraula el Sr. Espinach i pel que fa al Decret on s’ordena el pagament de les factures fa 
especial menció a la de “Publifoto”, i manifesta que s’oposa a que es pagui, atès que no es tolerable 
per l’import al que ascendeix. A partir d’aquí s’obre un debat sobre aquesta factura; l’alcalde respon 
que tots els anys ho feia aquesta empresa, que la factura augmenta de manera proporcional en 
relació als anys anteriors donat que enguany hi ha moltes més pubilles i hereus però és cert, i de cara 
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a l’any vinent es demanaran pressupostos a diversos fotògrafs. El Sr. Gerard Morales, regidor de 
Festes, també la troba intolerable. 
 
El Sr. Espinach, continuant amb el Decret de les factures, pregunta també per dos més com la de 
TINSA i SECE. 
 
Canviant de tema, pregunta si en relació a les Bases per adjudicar el Bar del Casal hi ha alguna 
novetat. El Sr. alcalde respon que s’estan acabant de perfilar el projecte de les obres que es volen 
realitzar i un cop decidides aquestes, es plantejarà el tema de l’adjudicació.  
 
El Sr. Espinach també pregunta com es que no s’han instal·lat encara els jocs del parc infantil 
“Happyludic”. El Sr. alcalde comenta que passat festes ho faran; tot i que explica que un dels dos 
treballadors, estarà de baixa durant una temporada i cal fer-ne la seva substitució.  
 
El Sr. Espinach també pregunta si en relació a l’inventari de béns s’ha fet alguna cosa. El Sr. alcalde 
demana a la secretària que respongui la pregunta i aquesta explica que s’ha facilitat tota la 
informació a l’empresa, que en el seu dia va venir a visitar els immobles i que s’està treballant el 
tema informàtic per tal d’implementar el programa de patrimoni a la comptabilitat.  
 
Finalment i per acabar, s’obre un llarg debat sobre les adaptacions que s’ha realitzat a les barres del 
C/ Antoni Anyon; el Sr. Espinach hi veu més perill amb la instal·lació d’aquests passaments. El Sr. 
alcalde manifesta que s’ha fet seguint diverses recomanacions i que s’ha fet, justament, per evitar 
perills, ja que era un punt conflictiu del recorregut del correbous. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 23:45 h, de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en tretze (13) fulls,  rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 
  


