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ACTA  NÚM. 5  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 6 DE MAIG DE 2016 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:00h del dia 6 de maig de 2016, es reuneixen sota la presidència 
de l’alcalde-president de la Corporació, Sr. Roger Aviñó i 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) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (CiU)  
- Daniel Crivellé Egea (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  93/2016 de 3 
de maig de 2016: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta aprovació xifra oficial població a 1 de gener de 2016. 
3. Proposta aprovació conveni marc col·laboració Ajuntament-Entitats Municipals 2016-2019. 
4. Proposta aprovació, si s’escau, d’inici de la formulació de la modificació puntual de 

planejament 003 (àmbit Villa Retiro), i aprovació inicial. 
5. Proposta d’aprovació de la celebració d’actes tradicionals amb bous i programa d’espectacles 

per les festes d’estiu de Sant Jaume 2016. 
6. Proposta aprovació pla econòmic financer 2016. 
7. Proposta aprovació distribució superàvit 2015.  
8. Proposta aprovació modificació pressupost 01/16. 
9. Dació compte informe període mig pagament 1r trimestre 2016. 
10. Dació compte informe compliment pla ajust 1r trimestre 2016. 
11. Dació compte informe execució trimestral 1r trimestre 2016. 
12. Proposta aprovació moció presentada pel grup CiU per la restauració dels tocs de les 

campanes durant totes les hores del dia. 
13. Proposta aprovació moció presentada pel grup CiU per al reconeixement a l’escriptora 

xertolina Francesca Aliern Pons. 
14. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
15. Precs i preguntes. 
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01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 4 de data 8 d’abril de 2016 

 
02.-   PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016 

 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2015. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el 
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers 
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els 
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la 
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, i que conté la xifra total d’habitants del 
municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el 
següent: 
 

 RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
  Homes Dones Població 

 Homes %T.Homes %Total Dones %T.Dones %Total Població %Total 

TOTAL 
MUNICIPI 

575 48,28 0,54 616 51,72 0,60 1.191 0,57 

 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a 
la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions 
tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població. 
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Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
03.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
XERTA I LES ENTITATS DEL MUNICIPI PER AL PERÍODE 2016 - 2019 

 
L'Ajuntament de Xerta té l'objectiu de promoure l’associacionisme en el municipi, per al foment de la 
cultura en general, la música, l’esport, l’educació, les tradicions, l’ocupació del lleure i el benestar 
social en general entre els ciutadans i ciutadanes de Xerta. 
 
Tant l'Ajuntament com les entitats tenen objectius comuns i que, per tant, és precisa una 
col·laboració estreta que permeti el desenvolupament de diferents activitats. 
 
Atenent el que preveu l’art. 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la base 31 de les 
d’Execució del pressupost municipal per a l’any 2016. 
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Xerta i les entitats del 
municipi per al període 2016-2019, que conté els següents pactes: 
 

«PRIMERA.- L’Ajuntament de Xerta subvencionarà anualment a l’entitat «Nom_entitat» per tal 
que aquesta fomenti «àmbit_a_fomentar» al municipi de Xerta mitjançant el desenvolupament 
de les següents activitats formatives i lúdiques: «activitats» 
 
SEGONA.- L'Ajuntament es compromet a: 

 Aportar la quantitat econòmica anual de «import» euros a l'entitat. Aquesta quantitat serà 
abonada a l’entitat durant l’any,  en els termes de la clàusula tercera. A tal efecte, es 
compromet a consignar anualment en el seu pressupost de despeses la quantitat esmentada. 

 Proporcionar gratuïtament les instal·lacions municipals de Xerta per al desenvolupament de 
les activitats específiques esmentades en el punt anterior. 
 
TERCERA.- S’estableix com a obligacions per part de l'entitat, les següents: 

 Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de les activitats a 
desenvolupar per l’entitat d’acord amb la clàusula 1ª, ja sigui voluntari o contractat, ocupant-se 
en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

 Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents de 
l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la celebració 
de les activitats esmentades en la clàusula primera. 

 Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament. 

 Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per l'Ajuntament 
de Xerta, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en tota la 
informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 Presentar abans del 31 de desembre del mateix any de la realització de les activitats, un 
COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT, que ha de contenir la informació següent: 
a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 
subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
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b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, numero 
de la factura o document de valor probatori equivalent el tràfic mercantil, l'import, la data 
d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les 
despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o 
percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents. 

 Reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a 
la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions; en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en l’article 16.3 de l’Ordre de la Generalitat ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre 
les formes de justificació de subvencions. 
 
QUARTA.- L’entitat autoritza expressament a l'Ajuntament a obtenir directament de l'Agència 
Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, els certificats de trobar-se al corrent 
l’entitat de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si és el cas. 
 
CINQUENA.- La subvenció atorgada per l’Ajuntament a l’entitat és compatible amb altres ajuts 
procedents d’Administracions públiques o entitats privades. 
 
SISENA.- El Conveni podrà ser modificat per acord de les dues parts i previ acord del ple de 
l’Ajuntament, en el cas que es prevegi algun canvi substancial en la relació d’activitats a 
desenvolupar per l’entitat en el proper any. Correlativament podrà ser revisat també l’import de 
l’ajut econòmic a atorgar per l’Ajuntament. Aquestes possibles modificacions quedaran 
reflectides en un annex al Conveni. 
 
SETENA.- La durada del present Conveni s’estableix des de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
VUITENA-. En allò no previst en aquest Conveni s'estarà al disposat en les bases anuals 
d’execució del pressupost municipal, en la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l’Ordre de la Generalitat 
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.» 

 
SEGON.- Subscriure l’esmentat Conveni marc amb les entitats associatives del municipi que 
s’indiquen seguidament, per la prestació d’activitats formatives, culturals, esportives i lúdiques,  a 
canvi d’una subvenció: 
 

ENTITAT 
ÀMBIT A 

FOMENTAR 
ACTIVITATS 

SUBVENCIÓ 
2016 

IES ROQUETES l’ensenyament Premi Beca Roquetes 200 € 

CEIP XERTA l’ensenyament 

Publicació de la Revista Recull Escolar, 
festivals escolars i sortides culturals i 
disponibilitat per a altres actes 
especials. 

800 € 
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PENYA TAURINA LO 
BURLADERO 

la cultura popular 
Organització actes taurins per la Festa 
Major i disponibilitat per a altres actes 
especials. 

300 € 

SOCIETAT DE CAÇADORS 
EBRE DE XERTA 

l’esport 

Control dels cotos de caça, 
assegurança de responsabilitat civil i 
disponibilitat per a altres actes 
especials. 

550 € 

PENYA BARCELONISTA DE 
XERTA 

l’esport 

Organització sortides, excursions, 
trobades per a tot el poble i 
disponibilitat per a altres actes 
especials. 

100€ 

AMICS DE L’ERMITA DE 
SANT MARTÍ 

la Cultura 

Activitats de promoció del patrimoni 
cultural, promoció d'actuacions per la 
recuperació de l’Ermita (incloent les 
despeses generals de funcionament 
per a la constitució de l’entitat) i 
disponibilitat per a altres actes 
especials. 

500 € 

ASSOCIACIÓ DE JOVES DE 
XERTA 

la joventut i la 
cultura  

Organització d’activitats culturals, 
lúdiques i de lleure  per tal de 
fomentar la cultura com ara concerts, 
gestió del Casal de Joves, actes festius 
durant les festes majors i disponibilitat 
per a altres actes especials.  

1.000 € 

CENTRE CULTURAL I 
D’ESPLAI DE XERTA 

l’esport i la cultura 

Organització de la cursa Ultra Trail Les 
Fonts, neteja de les senderes del 
terme,   gestió i manteniment del 
refugi,   organització d'actes culturals  i 
disponibilitat per a altres actes 
especials. 

1.500 € 

LLAR GENT GRAN SANT 
MARTÍ 

la cultura i la gent 
gran 

Organització d’activitats per  a la gent 
gran, organització de trobades amb 
altres llars de gent gran, sortides i 
excursions per fomentar el 
coneixement de  nous indrets, gestió 
de la Llar de la Gent Gran, 
col·laboració en activitats socials i 
disponibilitat per a altres actes 
especials. 

800 € 

FUTBOL CLUB XERTA l’esport 

Promocionar la pràctica de l’esport 
amb la gent jove i oferir una 
activitat esportiva que pot gaudir 
tota la gent del poble (equip de 
futbol de jugadors locals en la 
competició), manteniment de 
l’equipament municipal, és a dir, 
neteja i condicionament del camp 
de futbol de categoria regional 4a 

2000€ 
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catalana i i disponibilitat per a 
altres actes especials. 

AMPA - CEIP XERTA 
l’educació i les 
tradicions 

Organització del Carnestoltes infantil, 
organització de la Festa de fi de curs, 
organització de diverses activitats 
durant les Festes Majors, Organització 
de la Festa del Pare Noel, Reis i 
cavalcada, organització del menjador 
escolar, assumint les despeses del 
material i de la Seguretat Social del 
monitor/a, organització d’activitats 
extraescolars durant el curs escolar 
assumint les despeses del material i de 
la Seguretat Social  i disponibilitat per 
a altres actes especials. 

2.500 € 

 
TERCER.- Comprometre’s l’Ajuntament de Xerta  a dotar al pressupost de cada exercici les 
corresponents quantitats. 
 
QUART.- Previ acord de ple de l’Ajuntament, es podrà subscriure el Conveni amb altres entitats 
associatives del municipi que ho sol·licitin i reuneixin les condicions necessàries que es determinen 
en el Conveni marc. L’inici de la vigència del Conveni quedarà supeditat a l’existència de dotació 
pressupostària suficient en el pressupost de despeses de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde-president per tal que, en nom i representació d’aquest, subscrigui el 
Conveni amb cadascuna de les entitats establertes. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
04.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INICI DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL 003 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ÀMBIT VILLARETIRO I APROVACIÓ 
INICIAL   

 
1. ANTECEDENTS DE FET 
 
1.Mitjançant escrit de data 21 de març de 2016 (RS 1/2016/187) es va trametre a la Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l'Ebre un avanç de la modificació puntual 003 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Xerta, Àmbit Villa Retiro, i es demanava que es declarés la no - subjecció 
d’aquesta modificació a avaluació ambiental. 
 
2. En data 11 d’abril de 2016 (RE 1/2013/363) s’ha rebut Resolució de 31 de març de 2016 del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, Oficina de Medi 
Ambient, sobre la no-subjecció a l’avaluació ambiental de la Modificació Puntual número 003, 
determinant que aquesta modificació puntual del POUM no té efectes significatius sobre el medi 
ambient, i per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. 
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3. En data 28 d’abril de 2016 (RE 1/2016/434) el Sr. Oscar José Gonzalvo en representació de 
l’empresa Hotel Villa Retiro SL (Nif B-43.733.294) presenta escrit i documentació, demanant que 
l’ajuntament de Xerta, assumeixi la iniciativa pública en la tramitació d’aquesta modificació.  
 
4. La secretària interventora ha emès informe i els Serveis Tècnics municipals també.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 101 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei 3/2012, de modificació de l’esmetat  
text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Assumir expressament la iniciativa pública per a formular la MODIFICACIÓ PUNTUAL 003 DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ÀMBIT VILLARETIRO. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL 003 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL ÀMBIT VILLARETIRO amb les següents esmenes assenyalades a l’informe tècnic: 
 

1. En l’apartat dels Fonaments de dret del punt 4. Marc jurídic,  la normativa estatal del sòl que 
s’esmenta està derogada i s’ha de substituir pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. També manca 
en aquest apartat fer referència a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i 
a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica. 
 

2. En el punt 9. Justificació no necessitat estudi d’avaluació ambiental el redactat fa referència a 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i a la seva normativa d’aplicació. S’ha de corregir 
aquesta errada material.  
 

3. En la part de normativa de la modificació cal indicar expressament que l’article 57. PE Hoteler 
de la Normativa urbanística del POUM queda derogat. 

 
Tercer.-Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes  mitjançant anunci que 
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit local, als efectes de 
presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics, amb la 
publicació a l’etauler i a la pàgina web de l’Ajuntament de Xerta (www.xerta.cat). 
 
Així mateix, s’acorda que de manera simultània es doni audiència als ajuntaments l’àmbit territorial 
dels quals confronti amb els del municipi que és objecte de la modificació.  
 
Quart.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Cinquè.- Suspendre pel termini d’un any, la tramitació de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets 
i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit 
d’aquesta modificació, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim 
urbanístic.  Aquest àmbit és identificat al plànol de delimitació que s’incorpora al present acord. En 
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tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de 
planejament.  
 
Sisè.- Fer constar que contra l’acord 5è, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 

 
 
05.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ D’ACTES TRADICIONALS AMB BOUS I 
PROGRAMA D’ESPECTACLES PER LES FESTES D’ESTIU DE SANT JAUME 2016 

 
El proper mes de juliol es celebraran les festes d’estiu de Sant Jaume, ja tradicionals a la nostra 
població. 
 
L’Ajuntament ha previst dur a terme els actes amb bous que tot seguit s’indiquen: 
 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

22/07/16 Bous al carrer 17.30 21.00 Carrers de la població 

22/07/16 Bou embolat 22.30 23.15 Carrers de la població 

23/07/16 Bous al carrer 08.00 10.00 Carrers de la població 

23/07/16 Bous al carrer 18.00 21.00 Carrers de la població 

23/07/16 Vaquetes i Bou embolat 22.30 23.15 Carrers de la població 

 
La Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre té la competència d’aprovar les 
autoritzacions per dur a terme actes festius en els que hi participin bous. 
 
Atenent tot l’exposat, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
1r.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de les festes d’estiu de Sant 
Jaume. 
 
2n.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

22/07/16 Bous al carrer 17.30 21.00 Carrers de la població 

22/07/16 Bou embolat 22.30 23.15 Carrers de la població 

23/07/16 Bous al carrer 08.00 10.00 Carrers de la població 

23/07/16 Bous al carrer 18.00 21.00 Carrers de la població 

23/07/16 Vaquetes i Bou embolat 22.30 23.15 Carrers de la població 

 
3r.- Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb 
bous amb motiu de les festes d’estiu de Sant Jaume. 

 



 

9 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
El Sr. alcalde vol afegir que el cost de la ramaderia d’un dels dos bous embolats programats se’n farà 
càrrec la Penya Taurina Lo Burladero. L’alcalde, també aprofita, tenint en compte els darrers fets 
ocorreguts a les poblacions veïnes, per demanar col·laboració a tots i totes  per tal de no caure en 
provacions i actuar amb civisme.   
 
Finalment explica que aquest any s’instal·larà la reixa de ferro al C/Sant Martí per acabar de 
completar el recorregut de les vaquetes amb un tancament que reuneix unes condicions de 
seguretat més òptimes en favor dels participants i espectadors dels correbous. El Sr. Espinach troba 
correcta aquesta actuació i pregunta si els puntals particulars compleixen amb la normativa ja que ell 
també en té al que li respon el sr. Alcalde indicant que és l’aparellador que revisa les barreres 
particulars del recorregut qui certifica si són correctes o no en cada cas. 
 
 
06.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 

 
 ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 84 de data 26 d’abril de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
d’un pla econòmic financer atès que la liquidació del pressupost de 2015, aprovada mitjançant 
Decret d’alcaldia núm. 66 de data 31 de març de 2016, no compleix la regla de la despesa que 
estableix la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 
Per aquest motiu s’han procedit a la formulació d’un Pla econòmic financer amb horitzó temporal 
d’un any (2017) per tal que l’Ajuntament de Xerta doni compliment a la regla de la despesa que 
preveu l’article 21 de l’esmentada llei. 
 
2. Aquest Pla ha estat elaborat pel Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona;  
 
3. La secretària interventora ha emès els corresponents informes. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de 
deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer 
corrector durant l'any en curs i el següent. 
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al Ple 
per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’ incompliment. L’òrgan competent disposa de dos 
mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la 
constatació de l’ incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics 
financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu 
coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que l’establerta per les Lleis per als 
Pressupostos de l’entitat.  
  
Per tant, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera,  el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat 
durant l'any en curs i el següent: 
 

  

Liquidació Previsions 

  
Exercici Exercici Exercici 

Estat d'ingressos 2015 2016 2017 

 Capítol 1 294.433 414.000 418.140 

 Capítol 2 16.573 6.500 6.565 

 Capítol 3 196.628 185.100 186.951 

 Capítol 4 523.474 468.821 473.509 

 Capítol 5 1.744 3.900 3.939 

 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres) 0 0   

 Ingressos per operacions corrents ajustats  1.032.851 1.078.321 1.089.104 

 Capítol 6 0 0   

 Capítol 7 7.760 51.532 52.047 

 Capítol 8 0 0   

 Capítol 9 0 0   

     
Estat de despeses 

   
 Capítol 1 327.887 356.106 359.667 

 Capítol 2 456.129 486.706 491.573 

 Capítol 3 18.594 13.000 13.130 

 Capítol 4 73.499 42.383 42.807 

 Despeses per operacions corrents  876.110 898.195 907.177 

 Capítol 6 189.486 181.276 119.175 

 Capítol 7 0 0   

 Capítol 8 0 0   

 Capítol 9 36.131 136.303 58.000 

     
Superàvit / dèficit no financer 

   
Superàvit (+) / dèficit (-) no financer  -24.985 50.383 114.800 

     
Estat del romanent de tresoreria 

   
 Romanent de tresoreria per a despeses generals  180.013 94.093 150.893 

     
Deute viu 

    
 Deute viu a llarg termini 512.867 383.307 325.235 

 Deute viu a curt termini 64.510 57.768 58.073 

 Deute viu avalat a llarg termini       

 Deute viu avalat a curt termini       

     
Capacitat / necessitat de finançament 
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Adquisicions netes d'actius financers -24.985 50.383 114.800 

Passius nets contrets -136.569 25.199 25.497 

Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament  111.583 25.184 89.303 

     
Estalvi corrent i resultat pressupostari 

   
Estalvi corrent  156.740 180.126 181.928 

Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini  36.131 136.303 58.000 

Estalvi corrent després d’amortitzacions  120.609 43.824 123.928 

Altres despeses i ingressos no recurrents  181.726 129.744 67.128 

Resultat pressupostari  -61.116 -85.920 56.800 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents) 87.176     

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital) 13.100     

Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)        

Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)  152.838 111.583   

Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)        

Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)        

Resultat pressupostari ajustat  191.998 25.663 56.800 

     
Ràtios financeres 

   
Capacitat de retorn. Amortització anual 20,12% 4,06% 11,38% 

Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t (%)  47,56% 46,99% 55,94% 

Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t (%) 47,56% 46,99% 55,94% 

Romanent de tresoreria  (%) 17,43% 8,73% 13,85% 

Volum de deute sobre ingressos corrents (%) 55,90% 40,90% 35,19% 

     Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Tercer.- Publicar-lo, a efectes informatius, al BOP i tenir-lo a disposició del públic durant el seu 
període de vigència. 

 
Quart.- Donar trasllat d’aquest expedient a Comptabilitat-Intervenció 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
07.- PROPOSTA D'INTERVENCIÓ RELATIVA A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L'EXERCICI 2015 

 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 31 de març de 2016 l’Alcalde mitjançant Decret d’alcaldia núm. 66/2016 va aprovar la 
liquidació de l'exercici 2015. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
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a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 180.012,85€ 
b) Estabilitat: 111.583,38 euros 
c) Rati de deute viu: 55,90% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0€ 

 
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en 
data 31 de desembre de 2015 té un valor de -7,2. 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 és de 50.293,45 euros. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels previstos es 
destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de destinar a 
reduir el nivell d'endeutament net. 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit 
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en 
termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte 
de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a 
la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 
2016 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al 
pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la 
previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2016, si encara queda import a distribuir aquest es 
destinarà a reduir endeutament net.  
 
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament disponible. 
 
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de la Direcció general de 
Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l'existència de romanents de crèdits incorporables.  
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Únic.- Distribuir l’import de 111.583,38 euros de la següent manera: 
 

Import mínim de reducció d'endeutament 61.289,93 

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 50.293,45 

 
Quedant de lliure disponibilitat l'import de 68.429,47 euros.  
 



 

13 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

Import de lliure disponibilitat 68.429,47 

 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
08.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2016 MITJANÇANT 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 78/2016 de data 14 d’abril de 2016 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació núm. 1 de crèdit mitjançant suplement de crèdit  
 
2. El  Regidor d’Hisenda, en data 18 d’abril de 2016 ha proposat les partides i els imports que s’han 
de modificar. 
 
3. La secretària interventora ha emès informes favorables. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 
 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que 
no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o 
sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions 
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per 
aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb 
majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
Per tot l’exposat proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 1/2016, que cal finançar  mitjançant  romanent 
de tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la corporació. 
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Segon.- Per poder amortitzar anticipadament deute i dur a terme la distribució d’una part del 
superàvit, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar  mitjançant  romanent 
de tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les 
disposicions vigents i d’acord amb el següent detall: 
Despeses que cal finançar amb suplement de crèdit: 
 

Partida Nom 
Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

91300 Amortització préstecs a llarg termini 88.000,00 61.289,93 149.289,93 

Total suplement : 61.289,93  

 
Finançament amb romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:   61.289,93 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, a l’etauler i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que 
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
 
 
09.-DACIÓ COMPTE INFORME PERÍODE MIG PAGAMENT 1R TRIMESTRE 2016 

 

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 

     AÑO:  2016 

       

        

Código de Entidad Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago 

Periodo Medio de  
Pago Trimestral en 

días 

09-43-052-AA-000 Xerta (12,78) 85,59 3,40 

 
 
10.-. DACIÓ COMPTE INFORME  COMPLIMENT PLA AJUST 1R TRIMESTRE 2016 

 
La secretària interventora dona compte del compliment del pla d’ajust del primer trimestre de 2016: 
 
“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 
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,  
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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: 2016 

Año 
2015 

Año 
2014  

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Capítulo 2  15,90 0,00 0,00 0,00 4,54 0,00 0,00 20,44 

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  15,90 0,00 0,00 0,00 4,54 0,00 0,00 20,44 

         

 
c) Operaciones con derivados: 
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      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 2016 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

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

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

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

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

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

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

Medida 4: Correcta 
financiación de tasas y 
precios públicos  

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

Medida 5: Otras medidas 
por el lado de los ingresos 

84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100%  

AHORRO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%  
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GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
ingresos CORRIENTES  

Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
ingresos  

84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

 

 
TERCERO.- De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe debe darse 
cuenta a Pleno de la Corporación.  
 
En Xerta, a 27 de abril de 2016. 
 La Secretària Interventora” 
 
 
11.- DACIÓ COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1R TRIMESTRE 2016 

 
La secretària dona compte de l’informe d’execució trimestral del primer trimestre de 2016: 

 

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 2016  
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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INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1R TRIMESTRE 2016 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde. 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament 
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de 
trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
 
L’article 16.10 de l’ Ordre HAP/2082/2014 diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden 
exclosos del compliment d’aquesta obligació de subministrament d’informació trimestral, les 
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al 
calendari i pressupost de tresoreria, deute viu i la seva estimació en els pròxims deu anys. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 
 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). 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

 Ordre Ministerial HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

 
4. INFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

19 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final d’aquest període és de 
268.757,08€ 
 
El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 527.344,56€.  
 
La qual cosa s’informa per al coneixement d’aquest corporació. 
 
Xerta, a 27 d’abril de 2016. 
La secretària interventora” 
 
 
12.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CIU PER LA RESTAURACIÓ DELS TOCS 
DE LES CAMPANES DURANT TOTES LES HORES DEL DIA  

 
El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Espinach per a que expliqui la moció que ha presentat. Pren la 
paraula el Sr. Lluís i diu que li sap mal presentar aquesta moció perquè estava convençut que els dos 
volien el mateix i esperava que ell com alcalde hagués restaurat el toc de campanes, i activaria 
aquest tema només ser alcalde; però com no ho ha fet, s’ha vist “obligat” a proposar-ho ell, perquè 
CIU ho portava al programa electoral. 
 
El Sr. alcalde li demana al Sr. Lluís que llegeixi la moció que ha presentat el seu grup municipal, i el Sr. 
Espinach procedeix a llegir el document que es reprodueix a continuació: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Grup de Convergència i Unió d’acord amb el seu programa electoral de les passades 
eleccions municipals del passat 25 de maig de 2015, entre altres punts com objectius va 
presentar el següent.- “Informar els Xertolins i Xertolines de l’hora que és. Activar el toc de 
campanes a la nit”. 
 
Els tocs de les campanes en horari nocturn (de 23:00h. a 08:00h.) estan desactivats des de el 
juliol del 2014 per acord en una reunió d’equip de govern (no hi ha cap acta d’aquesta 
reunió).Menys a les 24:00h. que per decisió pressa per l’actual alcalde, Sr. Roger Aviñó, van 
ser activades el passat 31/12/2014 per celebrar el fi d’any. 
 
Intentarem fer una petita exposició dels motius per el qual les campanes no toquem en horari 
nocturn (evidentment no podem ficar dates concretes per impossibilitat d’accedir a 
l’expedient complet). 
 
1.- Els propietaris del Hotel Casa Ceremines amb data 22/05/2014 presenten a l’ajuntament 
sol·licitud per desactivar el toc de les campanes en horari nocturn, al·legant que molesta al 
seu clients i adjunten a la sol·licitud un estudi acústic. 
 
2.- L’equip de govern davant d’aquesta sol·licitud acorda emmudí els tocs de la campanes de 
24:00 de la nit fins a 08:00 del mati. 
 
3.- Això provoca un mal estat general al poble, donat que no se’ls va consultar aquesta 
decisió.  
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4.- No obstant l’Ajuntament encarrega un altre estudi acústic a un tècnic de la Diputació, del 
que desconeixem el resultat. 
 
5.- Paral·lelament un grup de veïns promouen una recollida de signatures en contra d’aquesta 
decisió.Signat per 350 persones (332 veïns empadronats al municipi, 17 persones no 
empadronades i 1 d’un menor d’edat). Cal destacar que entre els signants d’aquesta 
reivindicació podem trobar al Sr. Roger Aviño, Sr. Gerard Morales, Sr. Lluís Espinach i Sr. Jose 
Miguel Falcó (Actuals alcalde i regidors). 
 
6.- Amb data 18 de novembre de 2014, al Ple Ordinari de l’Ajuntament es tracta d’aquest 
assumpte per motiu de la presentació del escrit mencionat, després de llargues discussions, es 
prendre l’acord de desestimar la petició dels veïns (amb el vot de qualitat de la Presidenta, 
estan d’acord amb la reactivació del toc de les campanes els Sr. Moisès Fabra, Sr. Roger 
Aviño, Sr. José Villaubi i el Sr. Joan Mola). 
 
7.- La Llei de Culte de la Generalitat de l'any 2009 i en concret l’article 17, contradiu una llei 
anterior de protecció acústica de l'any 2002 que no permetia el to de les campanes per excés 
de decibels. Aquesta exposa: “Queden excloses de les condicions de protecció acústica les 
campanes en els centres de culte, atesos els usos que els han estat atribuïts tradicionalment”.     
 
Per tots aquests motius, entre d’altres, el grup de Convergència i Unió a Xerta, proposa al Ple 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1.- Aprovació mitjançant votació a ma alçada de tots el regidors, l’acord de tornar a activar el 
toc de campanes durant tot el dia, de 00:00h. a 24:00h. amb els tocs dels quarts inclosos. 
Xerta, 2 de maig de 2016 
 
Lluís Espinach / Dani Crivellé / Jose Miguel Falcó 
Grup Municipal de Convergència i Unió” 
 

 
Un cop llegida la moció el Sr. alcalde pren la paraula, comenta que sempre voten a mà alçada, i el Sr. 
Espinach respon que era per posar-ho d’alguna manera...  
 
El Sr. alcalde comenta que abans de presentar la moció hagués pogut demanar l’expedient per 
consultar-lo que se li hauria donat, perquè la moció conté errors, de fet, quan diu que el propietari 
de l’Hotel Casa Ceremines adjunta un estudi acústic no és cert, el que adjunta és una sentència del 
Tribunal Superior de Justícia que obliga a parar el toc de les campanes per la nit per un tema de 
contaminació acústica.  
 
El Sr. alcalde considera que no cal anar en retrets; manifesta que hi ha decisions que són polèmiques, 
i aquestes, costa de decidir; ell té un pensament a nivell individual i tothom sap quin és; considera 
que en el seu moment es va fer una “cacicada” aturant el toc de les campanes durant la nit; i per això 
es va lluitar i recollir firmes per a que això es votés en ple.  El Sr. alcalde afegeix també que cal pensar 
que hi ha jurisprudència al respecte. El Sr. José Miguel l’interromp i li diu que vagi a preguntar a 
l’alcalde de Girona; l’alcalde respon que no està tant clar i afegeix que justament va ser l’alcaldessa 
del grup de CIU qui va adoptar l’acord de que deixessin de sonar les campanes per la nit.  
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A partir d’aquí s’obre un debat sobre com van anar els fets en aquell moment i José Miguel acaba 
recordant que no queda ningú d’aquella època i en qüestiona els motius pels quals es va fer així, 
manifesta que és molt decepcionant i li vull la sang! 
 
Torna a agafar la paraula el Sr. alcalde i dirigint-se al Sr. Espinach li diu que no calia presentar una 
moció i crear polèmica... s’haguessin pogut asseure i parlar-ne; el Sr. Espinach respon que l’equip de 
govern presenta mocions cada dos per tres i no s’asseuen a parlar amb ell, es voten i punt; el Sr. 
Espinach continua dient que no es crea cap polèmica, és una moció i prou; repeteix que ell confiava 
en què l’alcalde activaria el tema, de fet en una entrevista al Diari de Girona va llegir les declaracions 
segons les quals estarien espectants a veure que passava; per això, s’ha decidit a presentar 
l’esmentada moció, que potser no està ben redactada del tot, però que el què importa és la proposta 
final, que es restableixin els tocs de les campanes durant la nit. 
 
El Sr. alcalde diu que quan s’és alcalde, s’és de tots, i no li agrada començar una guerra ni tornar a fer 
una “cacicada”, per això, ell, amb la intenció de promoure la participació ciutadana, un dels punts 
que Més Xerta també portava al seu programa electoral, votarà en contra d’aquesta moció i 
convocarà un procés de participació per a que el poble es manifesti al respecte. 
 
A partir d’aquí s’obre un debat sobre la legitimitat o no per decidir sobre aquest tema els que estan 
asseguts a la taula, atès que el Sr. Espinach afirma que ells ja han estat elegits per prendre decisions 
en nom del poble, són el resultat d’unes eleccions, on el poble ja va decidir i és al ple on s’han de 
prendre les decisions.  El Sr. alcalde torna a recordar que ell és alcalde de tots i el que no vol tornar a 
fer és una “cacicada” i vol fer participar a la gent.  
 
El Sr. José Miguel explica que la “cacicada” va ser la decisió primera que va prendre la Sra. Roser 
Caballleria quan era alcaldessa, que va fer aturar el toc de les campanes per la nit, però el que s’està 
proposant ara és una votació en ple.  
 
Pren la paraula el Sr. Ruben Alegria i diu que no és un tema de diferències polítiques, és una qüestió 
de sentiments i cadascú té els seus, per tant, el més correcte és portar-ho a la votació del poble.  
 
El Sr. alcalde comenta que aquest procés de participació ciutadana és una bona manera de tancar 
definitivament aquest tema de les campanes, i comentar que hi haurien tres possibles preguntes: 
 
1)Continuar amb la situació actual, que les campanes no sonessin de 24:00h a 07:00h. 
2)Tornar a la situació anterior amb tots els tocs. 
3)Que durant la franja horària nocturna  de 24:00h a 07:00h nomes toquessin les hores i no els 
quarts.  
 
El Sr. Lluís Espinach comenta que seria millor fer només dos preguntes, sí o no.  El Sr. Alegria 
pregunta que quin problema hi ha en posar varies opcions, i el Sr. Espinach respon que ho veu una 
pèrdua de temps.  
 
Finalment, després d’un debat final, es sotmet a votació la moció presentada i aquesta no s’aprova. 
El resultat de les votacions és el següent: sis vots en contra de l’alcalde i els regidors de Més Xerta  
pels motius que s’han anat exposant; dos vots a favor del Sr. Lluís Espinach i el Sr. José Miguel Falcó 
de CIU  i l’abstenció del Sr. Daniel Crivellé de CIU.  
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13.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CIU PER AL RECONEIXEMENT A 
L’ESCRIPTORA XERTOLINA FRANCESCA ALIERN PONS 

 
El Sr. alcalde dóna la paraula al grup de CIU que és qui ha presentat la moció, i el Sr. Daniel Crivellé 
procedeix a llegir el document que es reprodueix a continuació: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Donat que la nostra veïna, Francesca Aliern Pons,literata vocacional, és una de les 
escriptores més representatives de les Terres de l'Ebre.  
 
Ha estat guardonada amb diversos premis tant en poesia, guanyat un bon grapat d’aquests 
en indrets com Lugo, Múrcia, Burgos, Terol, Castelló, Badalona, Tàrrega i Mazarrón, com en 
narrativa en que se li atorguen els premisJoan Cid i Mulet de Jesús, Dones d’Ulldecona, 
Gabiride Barcelona, el San Jordi de Sta. Bàrbara i Serralls de València. 
 
Ha escrit el capítol referent a Xerta a l’Enciclopèdia Geogràfica de Catalunya. 
 
Porta el nom de Xerta allà on va, convertint-se amb una gran ambaixadora del nostre poble. 
Per tots aquests motius, entre altres, el grup de Convergència i Unió a Xerta, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1.- Donar, per part d’aquest Ajuntament, el reconeixement merescut a l’escriptora 
Francesca Aliern Pons. 
 
2.- Posar el nom de l’escriptora al nou carrer resultant de la reordenació dels carrers Sant 
Martí i Prolongació Sant Martí si aquesta s’acaba duent a terme. 
 
Xerta, 2 de maig de 2016 
 
Grup Municipal de Convergència i Unió” 
 

El Sr. alcalde comenta que si s’haguessin parlat i ho haguessin comentat no hagués calgut portar 
aquesta moció al ple; el Sr. Espinach respon que a n’ell no li ha trucat, i té el seu correu electrònic i el 
seu whatsapp; alhora que el Sr. alcalde li recorda que és el seu grup qui presenta la moció i també ell 
sap on trobar-lo i mai han parlat d’aquest tema.  
 
El Sr. alcalde, continua explicant que l’equip de govern, de cara a les festes de Sant Martí ja havien 
pensat fer-li un merescut reconeixement a l’escriptora xertolina, tot i que es tractava d’una 
“sorpresa”; inclús s’havia parlat amb l’editorial on publica les seves obres per tal que també hi 
participessin i així realitzar-ho de forma conjunta. El Sr. Roger explica que per exemple, l’Ajuntament 
de Tortosa, per tal de reconèixer a un fill il·lustre, entrega la medalla d’or de la ciutat. A Xerta el que 
s’ha fet històricament ha estat declarar fill predilecte de la vila a la persona en concret, cas és el cas, 
del Sr. Antoni Añon. Per aquest motiu havien pensat declarar a la Paquita Aliern com a filla predilecta 
del municipi. 
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Pel que fa al tema de posar-li un nom al Carrer, el Sr. alcalde considera que, normalment, això es fa a 
títol pòstum, i quan es vol posar un nom a un carrer, es donen un parell o tres d’opcions als veïns per 
a que triïn. El Sr. Crivellé afegeix que el tema del carrer era un suggeriment i que el punt principal de 
la moció és el de realitzar l’homenatge a l’escriptora. 
 
Finalment, se sotmet  a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple, donar  
el reconeixement merescut a l’escriptora Francesca Aliern Pons.  
 
 
14.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA. 

 
Es dóna 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. 72 al 93 de l’any 2016 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Pren la paraula el Sr. Espinach i comenta que l’aplicació Lo bando de Xerta funciona bé, tot i que hi 
troba a faltar algun missatge que t’avisés conforme la incidència que has enviat, l’ha rebut 
l’ajuntament, com una mena de confirmació de lectura. 
 
El  Sr. Espinach comenta que ell ha provat el funcionament de l’aplicació, i de fet, estaria bé que 
l’alcalde expliqués la pregunta que va fer ell i la resposta que se li va donar via telefònica. Pren la 
paraula el Sr. alcalde i explica que es refereix al tema de la pavimentació de l’Av. Martí Martí; 
aquesta obra, va ser feta per URCOTEX, i fa mesos van demanar la devolució de l’Aval, va ser 
aleshores quan es va comprovar que en l’estat en que es trobava el carrer no es podia retornar 
l’esmentat aval, que pujava uns 1.500€; es va parlar amb l’empresa i aquesta va explicar que el 
problema ja existia quan es va fer l’obra en el seu dia, i és que el tub que passava per sota estava a 
poca profunditat.  
 
Pren la paraula el Sr. Alegria i diu que per fer les obres ben fetes caldria fer una actuació important 
en aquest carrer, però que també cal  saber el futur emplaçament de la Depuradora. 
 
De tota manera, el Sr. Espinach diu que el tècnic que ha fet el final d’obra és qui hauria d’assumir-ne 
la responsabilitat, que tot això, s’hauria de controlar.  
 
Finalment, el Sr. Espinach pregunta com està la situació de les obres del Bar Casal. El Sr. alcalde 
comenta que les aquestes obres es faran passat l’estiu, de moment el bar es tornarà adjudicar per a 
aquesta temporada d’estiu i les obres es faran després.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 23:00 h, de tot el que jo, la 
secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en vint-i-tres (23) fulls,  rubricats amb la 
meva signatura. En dono fe. 
  


