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ACTA  NÚM. 3  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2016 

 

 

 

A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05 h. del dia 4 de març 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  49/2016 d’1 de 

març de 2016 i que són els  següents: 

 

1. Proposta d’aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. 

2. Proposta d’aprovació del nou nomenament del representant al Consorci per al 

desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià. 

3. Proposta d’aprovació del conveni per a la realització d’una xarxa de distribució de gas natural 

canalitzat i construcció d’una planta satèl·lit de GNL així com la instal·lació d’una xarxa de 

fibra òptica al municipi de Xerta. 

4. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2015 al conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta per a la prestació dels serveis socials d’atenció 
primària. 

5. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’ajuntament de Xerta per al funcionament del servei d’informació i atenció a les dones. 
6. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 

7. Precs i preguntes. 

 
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. 2 de data 5 de febrer de 2016 
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02.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE NOU REPRESENTANT AL CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I EL MONTSIÀ   

 

El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals i el nou Ajuntament es va constituir en sessió 

pública el dia 13 de juny. 

En el municipi hi ha diferents òrgans on hi ha representació d’un membre de la Corporació designat 

pel Ple Municipal. 

En el Ple d’organització de la nova corporació celebrat el 19 de juny de 2015 es va aprovar nomenar 

el Sr. Ruben Alegria Maureso representant al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i el 

Montsià. 

El passat 12 de febrer de 2016, el Sr. Alegria va presentar un escrit de renúncia al seu càrrec atenent 

motius personals, per tant, cal designar un nou representant. 

Per tot això,  es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

Primer. Designar com a nou representant titular al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i el 

Montsià el Sr. Jaume Lafarga Falcó. 

Segon. Designar com a representant suplent/substitut al Consorci per al desenvolupament del Baix 

Ebre i el Montsià el Sr. Samuel Campanero Sala. 

Tercer. Notificar la present resolució a totes les parts interessades. 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 

 

03.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
DE GAS NATURAL CANALITZAT I CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA SATÈL·LIT DE GNL AIXÍ COM LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE XERTA   

 

Vist el conveni proposat per l’empresa Enerkia Energy Networks S.A que es reprodueix íntegrament a 

continuació: 

 

“XERTA, ... de ....... de 2016 
 
REUNITS 
 
D'una part, l'Excm. AJUNTAMENT DE XERTA, en nom i representació seva, el Sr. ROGER 
AVIÑÓ MARTÍ, en qualitat d'Alcalde-President d'aquest Ajuntament, intervenint de 
conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió que es va 
celebrar el dia__ d’__________ de 2016, donant fe la Sra. Roser Guinart Subirats, 
Secretaria - Interventora de l'Ajuntament. 
 
 
D'una altra part, ENERKIA ENERGY NETWORKS S.A. (d'ara endavant Enerkia), amb CIF 
A-66589896, i domicili social a Sant Cugat del Vallès, Avinguda Via Augusta 15 Edifici B 
planta 4º oficina 1º, representada per ABRAHAM CALDERON GARCIA, amb DNI núm. 
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52.552.006-L, segons es dedueix de la corresponent Escriptura de Poders atorgada en 
data 26/10/2015 davant del Notari de Barcelona, D. Joan Carlos Ollé Favaro, sota el 
número 1727 del seu protocol. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària de la qual és 
objecte el present Conveni. 
 
EXPOSEN 
 
1.- Que l'Excm. AJUNTAMENT DE XERTA, està interessat a dotar a la seva àrea urbana 
d'una xarxa de distribució de gas natural canalitzat i fibra òptica per al subministrament 
a indústries, comerços i domicilis, així com en l'ús d'aquesta xarxa a tots els locals i 
instal·lacions dependents de l'Excm. AJUNTAMENT si així convingués. 
 
2.- Que ENERKIA, té la condició d'empresa distribuïdora, i està interessada a realitzar el 
subministrament de gas natural i fibra òptica a aquesta població. 
 
3.- Que en l'exercici de la seva activitat, ENERKIA, sol·licitarà a la Delegació d'Indústria 
corresponent, d'acord amb la Llei 34/1998, de 7 d'Octubre, del Sector d'Hidrocarburs i 
Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, la necessària Autorització Administrativa 
per a la distribució de gasos combustibles per a la canalització en el municipi de XERTA, i 
redactarà el corresponent projecte de xarxa de distribució de gas en el municipi, incloent 
la planta satèl·lit de GNL. 
 
4.- Que les dues parts acorden expressament sotmetre l'eficàcia del present conveni a 
l'obtenció de l'Autorització Administrativa abans referida, per part de l'empresa 
ENERKIA. 
 
5.- Que per mitjà del present conveni, ambdues parts, fixen les condicions i criteris 
econòmics per a l’execució de les obres i instal·lacions necessàries per dotar de gas 
natural canalitzat i fibra òptica al Municipi, la qual cosa porta a efecte a les següents: 
 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA – OBJECTE 
 
És objecte d'aquest conveni la instal·lació d'una xarxa de distribució de gas natural 
canalitzat i fibra òptica per al posterior subministrament del citat producte en el 
municipi, una vegada atorgada per l'Organisme Territorial competent la preceptiva 
Autorització Administrativa al que es fa referència l'expositiu 3 anterior. 
 
Una vegada obtinguda la citada Autorització Administrativa, o en el cas d'haver 
d'avançar les obres per imperatius de la realització de treballs dictaminats per l'Excm. 
AJUNTAMENT, ENERKIA procedirà a subscriure amb els veïns interessats, els contractes 
necessaris per poder realitzar la distribució de les xarxes pels carrers i vials del Municipi 
amb la finalitat de tenir tant la xarxa com les estacions receptores individuals, 
preparades per al futur subministrament de gas natural canalitzat i fibra òptica. 
 
SEGONA – INSTAL·LACIONS 
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ENERKIA, s'ofereix a realitzar sense cap cost per a l'Excm. AJUNTAMENT, les 
instal·lacions necessàries per a la correcta distribució de gas natural canalitzat i fibra 
òptica al municipi. Aquestes instal·lacions consten de centre d'emmagatzematge, xarxa 
de distribució, execució de l'obra civil i mecànica, elaboració del projecte tècnic 
corresponent, projecte d'Autorització Administrativa, així com les proves, verificacions i 
assajos que siguin legalment exigibles per a la seva posada en funcionament, les 
modificacions, ampliacions del projecte tècnic i de la pròpia execució, i les taxes per a la 
tramitació de l'Autorització Administrativa i per a l'activitat. 
Seran a càrrec de ENERKIA 

• El projecte executiu, i la Direcció de l'obra. 

• L'obra civil de la xarxa de distribució de gas i fibra òptica, segons projecte. 

• L'obra civil per al Centre d'Emmagatzematge de GNL, segons projecte. 

• L'obra mecànica de la xarxa de distribució, segons projecte. 

• L'obra mecànica per al Centre d'Emmagatzematge de GNL, segons projecte. 

• La reposició dels paviments i altres danys en el domini públic municipal produït per les 
obres de construcció de la canalització com per les necessàries per al manteniment, 
reparació d'avaries o millores. 
 
Quan l'Ajuntament realitzi obres en el viari públic hauran de comunicar amb antelació 
suficient a ENERKIA per coordinar les actuacions que s'hagin de fer a la xarxa de gas i les 
obres municipals. La mateixa comunicació es produirà en els casos en els quals es tingui 
d'obrir altres rases per a instal·lacions d'un altra índole. 
 
L'Excm. AJUNTAMENT es compromet a donar la màxima col·laboració a ENERKIA, per tal 
que aquesta pugui portar a bon terme l'execució de les obres objecte d'aquest acord. 
 
La instal·lació de distribució de gas i fibra òptica objecte d'aquest contracte és propietat 
de ENERKIA, la qual per tant, la realitzarà pel seu compte i càrrec, així com es 
responsabilitzarà que la mateixa compleixi rigorosament totes les exigències establertes 
per la normativa vigent. 
 
Queda únicament exclosa de la xarxa de distribució l'anomenada “Instal·lació Receptora 
de l'Usuari”, entenent-se com a tal el conjunt de conduccions i accessoris de gas de cada 
habitatge o local compresos entre la clau de pas i les claus de l'aparell. Aquesta 
“Instal·lació Receptora” serà de titularitat del propietari de la finca corresponent, i el seu 
cost serà a càrrec del mateix. 
La instal·lació de gas s'ajustarà inicialment al contingut del projecte presentat juntament 
amb la sol·licitud d'Autorització Administrativa. Posteriorment, aquest canvi d'actuació 
podrà, si escau, ser modificat o ampliat en funció de les condicions tècniques o 
econòmiques i de les variacions en el Projecte o edificabilitat i, si escau, amb les 
autoritzacions administratives, llicències o permisos corresponents. 
 
La instal·lació de la xarxa de distribució de gas canalitzat i fibra òptica que portarà a 
terme ENERKIA, en virtut del present conveni, es compondran dels següents elements, 
sense perjudici del dret d'aquesta companyia subministradora a ampliar-los o modificar-
los quan així resulti convenient per a la prestació del servei. 
 
1.- Centre d'Emmagatzematge 
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El centre d'Emmagatzematge comprendrà la instal·lació dels dipòsits de GNL, equips de 
transvasament, vaporització i regulació. 
Tots els equips del centre d'emmagatzematge necessaris per a la realització del 
subministrament (dipòsits de GNL, vàlvules, equip de transvasament, vaporització i 
regulació, etc.) instal·lats i que seran aportats per ENERKIA, seran en tot moment de 
l'exclusiva propietat de la companyia subministradora, sent pel seu compte el 
manteniment , conservació i reparació dels mateixos. 
 
2.- Xarxa de distribució. 
La xarxa de distribució es construirà d'acord amb les condicions recollides al projecte i 
totes aquelles altres que siguin d’aplicació a cada moment. El seu traçat i la previsió de 
les obres podrà ser variada quan així ho requereixi la correcta prestació del servei i/o el 
correcte desenvolupament de les funcions de la xarxa, amb l'aprovació prèvia de les 
autoritzacions administratives, llicències i permisos que corresponguin. 
La xarxa es desenvoluparà i ampliarà en funció de les noves construccions i àrees 
urbanístiques privades o de promoció pública que es realitzin al terme municipal, a les 
quals l'Excm. AJUNTAMENT exigirà la inclusió de la infraestructura necessària per 
subministrar gasos combustibles per canalització. 
 
3.- Projecte i Direcció facultativa. 
Els projectes i la direcció facultativa de les instal·lacions a realitzar per ENERKIA, en virtut 
de l'objecte del present conveni, així com la tramitació de tota la documentació tècnica 
exigida per a l'obtenció de les pertinents autoritzacions administratives, llicències i 
permisos municipals i supramunicipals necessaris, serà competència exclusiva de 
ENERKIA, la qual les realitzarà al seu càrrec, ja sigui per si mateixa o través d'empreses 
col·laboradores. 
 
ENERKIA, es compromet a complir amb totes les normes tècniques i de seguretat exigides 
per la legislació vigent en la instal·lació i execució de les obres. 
 
TERCERA – LLICÈNCIA I TAXES 
 
ENERKIA, es compromet a sol·licitar totes les autoritzacions, llicències i permisos que 
siguin exigibles per al desenvolupament de les obres i instal·lacions, de manera que totes 
les seves actuacions en el municipi comptin amb les resolucions necessàries i estiguin 
emparades per la documentació corresponent. 
 
L'Excm. AJUNTAMENT per la seva banda, concedirà, d'acord amb la normativa i la 
legalitat vigent les autoritzacions administratives, llicències, permisos i informes de la 
seva competència precises per a l'execució del projecte. 
 
En els casos en què es requereixi actuació urgent per ENERKIA, o de les empreses que 
actuïn en nom o per compte d'aquesta, es portaran a terme sota la seva responsabilitat 
donant coneixement immediat a l'Excm. AJUNTAMENT de l'inici de les obres, sol·licitant 
la llicència, autorització administrativa i permís que correspongui en el terme de 10 dies 
hàbils. 
 
Per part de l'Excm. AJUNTAMENT, percebrà, en concepte de taxes per a l'aprofitament 
especial o l'ús privatiu del sòl, vol o subsòl públic en els termes establerts per la Legislació 
d'Hisendes Locals vigents a cada moment i l'Ordenança fiscal corresponent. Aquestes 
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taxes seran compatibles amb altres taxes o impostos en els termes previstos en la 
regulació de les hisendes locals.  
 
QUARTA – COL·LABORADORS DE ENERKIA 
 
ENERKIA, podrà comptar amb els serveis de terceres persones, físiques o jurídiques, per a 
la realització de qualsevol de les activitats de subministrament, instal·lacions de la xarxa 
o de les estacions receptores. Aquestes persones, que seran qualificades com a 
COL·LABORADORS, hauran d'estar vinculades contractualment a ENERKIA, i tenir 
concertada una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil per danys causats en 
l'exercici dels treballs efectuats o derivats dels mateixos, i hauran de complir, a tot 
moment, amb les normes laborals i de seguretat social i d'higiene i seguretat en el 
treball, respecte al seu personal de plantilla i/o contractat per ell. 
 
Per a l'execució dels treballs ENERKIA, comuniqués a l'Excm. AJUNTAMENT els contractes 
subscrits amb els col·laboradors, i des d'aquest moment, aquests últims podran realitzar 
qualsevol activitat pròpia de ENERKIA, en virtut de l’estipulat en el present conveni així 
com si s’escau, la realització de les pròpies instal·lacions receptores dels usuaris, 
instal·lacions propietat d'aquests últims, en els termes previstos en la legislació 
aplicables a les instal·lacions d'aquest tipus i les relacions amb els usuaris. 
 
En tot cas, ENERKIA, supervisarà tota l'actuació que es farà a tot moment, sota la seva 
direcció. 
 
CINQUENA – COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ENERKIA 
 
L'Excm. AJUNTAMENT DE XERTA i ENERKIA, es comprometen a donar-se recíprocament 
la màxima col·laboració, assessorament i informació, agilitant en la mesura possible i 
respectant en tot cas la legalitat vigent, tots els tràmits que hagin de ser complerts i en 
definitiva procurant les dues parts, a tot moment, la bona finalitat de l'objectiu del 
present conveni. 
En particular, i amb l'objectiu d'aconseguir que les obres i instal·lacions s'executin de la 
manera més àgil i coordinada possible, ENERKIA mantindrà a tot moment informat a 
l'AJUNTAMENT del traçat de la xarxa i de l'avanç de les obres corresponents; per la seva 
banda, aquest últim comunicarà a ENERKIA tota actuació pública i privada que es 
pretengui portar a terme sobre els carrers del municipi, i que podria afectar les obres o 
podria aprofitar-se per la citada companyia subministradora per tal de realitzar la xarxa 
de distribució. 
 
En el cas que ENERKIA decideixi o desitgi vendre, traspassar, cedir, alienar o en general 
transferir la xarxa de distribució o el dret que li concedeix la signatura d'aquest conveni a 
una altra persona jurídica o física, haurà de comunicar-ho prèviament a l'AJUNTAMENT. 
Al seu torn, aquest haurà de manifestar per escrit la seva conformitat sobre aquest tema 
i de forma prèvia, quedant subrogada la persona física o jurídica que resulti 
adjudicatària de la xarxa de distribució o el dret que concedeix el present conveni en les 
obligacions i drets que s'inclouen en el mateix en idèntics termes que els establerts per 
ENERKIA. 
 
SISENA – ENTRADA EN VIGOR  
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El present conveni entrarà en vigor al moment de la signatura del mateix, si ben bé la 
seva eficàcia quedarà sotmesa a la condició que sigui atorgada per part de l'Organisme 
Territorial competent, l’ AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA per l'exercici de la distribució 
de gas natural canalitzat en el municipi. 
 
ENERKIA es compromet: 
 
1º La citada autorització haurà d'haver estat sol·licitada per ENERKIA als organismes 
territorials. I s'hauran de sol·licitar els permisos per a la implantació del Centre 
d'Emmagatzematge i exposar oficialment el projecte global a la població de XERTA 
mitjançant acte públic. Havent d'aportar ENERKIA còpia de la documentació acreditativa 
de tot això davant l’ AJUNTAMENT. 
2º Al fet que en un termini màxim de 6 mesos d'haver estat atorgada a ENERKIA l’ 
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA per part dels Organismes Territorials competents, 
s'iniciïn les obres de canalització de gas en la població; i al fet que les mateixes finalitzin 
en un termini màxim de tres anys. 
 
SETENA -  SUBVENCIONS  
 
L'AJUNTAMENT es compromet a sol·licitar davant de totes les administracions i 
organismes, tant d'àmbit local, autonòmic, estatal i comunitari, totes aquelles 
subvencions que legalment sigui possible, i s'atorguin per a la instal·lació de la xarxa de 
gas en el municipi i els habitatges d'aquestes. 
 
En cas que alguna de les administracions o organismes concedís alguna o totes les 
subvencions sol·licitades per l’ AJUNTAMENT s'aplicaran a l'obra civil per a l'ampliació de 
les xarxes a carrers sense subministrament, i en general a l'objecte que previngui la línia 
de subvencions en concret. 
 
L'AJUNTAMENT mantindrà informada a ENERKIA de les sol·licituds i gestions que porti a 
terme davant d'aquestes administracions per a l'obtenció de les subvencions, així com de 
la concessió d'aquestes. 
 
I com a prova de conformitat amb tot el que procedeixi, les dues parts signen el present 
document per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data a dalt indicats.” 

 

Atenent que aquesta alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura d’aquest conveni, 

es proposa al ple l’aprovació del següent ACORD:  
 

1r.-  Aprovar el redactat de l’esmentat conveni per a la realització d’una xarxa de distribució de gas 

natural canalitzat i construcció d’una planta satèl·lit de GNL així com la instal·lació d’una xarxa de 

fibra òptica al municipi de Xerta 

 

2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 

correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 

 

3r.- Notificar el present acord a l’empresa. 

 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 
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04.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2016 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA    

 

Vist l’escrit presentat pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex per 

al 2016 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta per 

a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, el qual obra en l’expedient. 

 

Atenent que aquesta alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’annex al 

conveni, aquesta alcaldia proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 

1r.-  Aprovar el redactat de l’annex per al 2016 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per  a la prestació dels serveis socials d’atenció primària. 

 

2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 

correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 

 

3r.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 4.865,24 euros. 

 

4t.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del conveni 

signat per aquesta alcaldia. 

 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple 

 

05.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A LES DONES 

 

Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet el Conveni 

de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per al funcionament 

del Servei d’informació i atenció a les dones, el qual obra en l’expedient. 

 

Aquest servei integral ofereix informació, atenció, orientació i assessorament en els àmbits jurídic, 

psicològic i social a més de treball comunitari. 

 

Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 

aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 

1r.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de Xerta per al funcionament del Servei d’informació i atenció a les dones. 

 

2n.- Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 

correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 

 

3r.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 455,11 euros. 

 

4t.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del  conveni 

signat per aquesta alcaldia. 
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Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents al ple. 

 

06.-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. 20 al 49 de l’any 2016 

 

07.- PRECS I PREGUNTES. 

 

El Sr. Espinach comenta diverses qüestions en relació als Decrets dels que es dóna compte. Manifesta 

que ha vist que s’ha amortitzat parcialment el préstec amb Banc Sabadell i ho troba perfecte. També 

comenta que ha detectat un error administratiu en els Decrets 1 i 21, atès que les factures que hi 

consten són les mateixes; es comprova per part de la secretària, i es corregirà aquest error. Un cop 

esmenat l’error se li donarà trasllat, a ell i a la resta de regidors, per correu electrònic. 

 

Canviant de tema, però continuant amb els Decrets, el Sr. Espinach comenta el Decret de pagament 

de les factures del mes de febrer; en relació a la factura d’Héctor Sancho, referida als camins objecte 

de la subvenció del Consell Comarcal, pregunta que com és que s’ha tardat quatre mesos en 

presentar-la.  El Sr. alcalde respon que a l’Administració, normalment el procediment és aquest, quan 

s’ha acabat la feina, en aquest cas, inclou la direcció d’obra, es presenta la factura. El Sr. Espinach diu 

que al món privat funcionen d’una altra manera perquè així saben en tot moment la previsió del que 

han de pagar... El Sr. Alegria diu que l’Administració ja té els pressupostos abans que la factura. 

 

Una altra qüestió que planteja el Sr. Espìnach és l’adquisició del software del fitxador; pregunta si 

amb el personal que té l’Ajuntament de Xerta, és necessari disposar d’un control de presència i si 

realment es fa servir, perquè el que fa el fitxador és donar resultats, però amb aquests es pren 

alguna mesura al respecte? Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que el fitxador es va adquirir a 

l’anterior legislatura, i el que s’ha fet es substituir el software per un altre de millor, perquè el que es 

va adquirir en el seu dia era el més barat i senzill i amb la disparitat d’horaris del personal de 

l’ajuntament, no donava bons resultats. En relació a la necessitat o no, segons el seu punt de vista, 

tot i que en un principi no era acceptat per tots els treballadors, en l’actualitat és una eina bona per a 

l’ajuntament i per al treballador, ja que hores fetes, hores fitxades.  

 

Finalment, i també en relació a les factures, el Sr. Crivellé pregunta a que correspon la factura sobre 

el registre i hostatge del domini taronjadexerta.com, atès que per l’import, la considera elevada, tot i 

que desconeix si només es tracta d’aquest concepte, registre i hostatge del domini, o hi ha més feina 

feta. Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que es tindrà en compte i que gràcies per l’observació.  

 

El Sr. Espinach pregunta pel tema del Camí de Sagarra, atès que ha vist que s’ha pagat un preu públic 

a Diputació; el Sr. alcalde aclareix que el preu públic no és d’aquest procediment, sinó d’un 

contenciós anterior, amb el Sr. Safont, ara bé, cal dir que la setmana vinent vindran de Diputació per 

acabar de concretar els tràmits de l’expedient del Camí de Sagarra i presentar la corresponent 

demanda. 

 

Canviant de tema, el Sr. Espinach també pregunta per les futures obres del Bar del Casal, atès que fa 

molts mesos que se’n parla però encara no han vist el projecte. El Sr. alcalde respon que aquesta 

setmana vinent ja estarà enllestit el projecte. 
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El Sr. Espinach també pregunta si s’ha anat a parlar amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, atès 

que fa temps, en un ple passat va sortir aquest tema. El Sr. alcalde respon que s’estava esperant que 

hi hagués nou govern a l’Estat espanyol, atès que la CHE depèn de l’Estat i no tindria massa sentit 

anar a parlar amb algú que ha d’estar poc temps al càrrec. El Sr. alcalde, comenta que la setmana 

vinent, el dia 17 de març, tenen una reunió a Barcelona, amb el Director General de l’ACA, per parlar 

de la depuradora de Xerta; a aquesta reunió, també hi assistiran personal de Diputació, que estan 

redactant el Pla Director del Clavegueram.  

 

Finalment, el Sr. Espinach comenta que està d’acord, tal i com ja va parlar amb l’alcalde, de dur a 

terme durant aquest 2016, a partir d’aquest mes de març, una prova en relació a la recollida de les 

escombraries de l’hotel Villa Retiro. 

 

I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 23:02 h, de tot el que jo, la 

secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en deu (10) fulls,  rubricats amb la meva 

signatura. En dono fe. 

  


