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ACTA  NÚM. 7  

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 21 DE JUNY DE 2017 

 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 14:02 h. del dia 21 de juny de 2017, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde - president, el Sr. Roger Aviñó Martí, els regidors que a continuació es 
relacionen, per dur a terme la sessió extraordinària, 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) 
- Gerard Morales Arasa (Més per Xerta) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (PdCAT) 
- Daniel Crivellé Egea (PdCat 

 
No assisteixen i excusa la seva assistència el Sr. alcalde: 

 
- Samuel Josep Campanero Sala  (Més per Xerta) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (PdCAT)  

 
 

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 del punt de 
l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número  133/2017 de 15 
de juny de 2017, que es el següent: 
 
PROPOSTA AMPLIACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE XERTA I LA 
COMUNITAT DE REGANTS DE XERTA PERÍODE 2017 - 2019 

 
L'Ajuntament de Xerta, mitjançant acord de ple de data 6 de maig de 2016 va aprovar el Conveni 
Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Xerta i les entitats del municipi per al període 2016-
2019; aquest conveni marc tenia com a objectiu,  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. 
 
L’esmentat conveni incloïa diverses associacions del municipi que s’especificaven i amb les quals es 
va signar l’esmentat conveni.  El punt quart de l’acord de ple especificava:  
 
“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.” 
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La Comunitat de Regants de Xerta està en procés de reconversió del regadiu actual i ha redactat un 
Projecte de Modificació Integral del Regadiu existent per un import d’1.341.670,59€; l’execució del 
qual suposaria un important estalvi d’aigua i millora en la gestió del regadiu de l’horta del municipi 
de Xerta. 
 
La Comunitat de Regants ha sol·licitat a l’Ajuntament de Xerta, l’adhesió al conveni marc i la 
signatura del mateix. 
 
L’Ajuntament de Xerta, fins ara, ha col·laborat anualment amb el 50% en la neteja de la Sèquia de les 
Fonts de Paüls, des del tram comprés entre els Ullals  i el dipòsit municipal; col·laboració que es fa 
d’acord amb el document de data 28 de març de 1984 (Registre d’entrada núm. 148). 
 
Si l’execució del projecte s’inicia aquest any, es provable que no s’hagi de netejar la Sèquia. 
L’ajuntament va consignar pressupostàriament aquest import al Capítol II dintre de l’aplicació 
pressupostària: 210.00/454; ara bé, si no s’ha de dur a terme la neteja de la sèquia i es vol signar el 
conveni de col·laboració amb la Comunitat de Regants, caldrà dur a terme la corresponent 
modificació de pressupost.  
 
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 29.A) de les 
Bases d’Execució del pressupost municipal per a l’any 2017. 
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Adhesió de la Comunitat de Regants de Xerta al Conveni marc de col·laboració aprovat en 
el seu dia per l’Ajuntament de Xerta mitjançant acord de ple de data 6 de maig de 2016. 
 
SEGON.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Xerta i la Comunitat de Regants 
de Xerta per al període 2017-2019, que conté els següents pactes: 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Xerta subvencionarà anualment a l’entitat «Comunitat de Regants de 
Xerta» per tal que aquesta fomenti el creixement econòmic de l’agricultura mitjançant l’eficiència en 
els sistemes de reg, possible ampliació de les zones de reg del municipi i l’aprofitament sostenible de 
l’aigua de les Fonts de Paüls;  la Comunitat de Regants també durà a terme les següents actuacions 
d’interès general per a la població: 
 
- Instal·lació d’una captació d’aigua a la zona de les piscines 
- Instal·lació d’una captació d’aigua a la zona dels “Rentadors”  
- Instal·lació d’una captació d’aigua a la zona de la  Deixalleria/Camp de Futbol o el lloc on 
l’Ajuntament consideri oportú. 
- Instal·lació d’un sistema de captació per tal que els pagesos del municipi puguin emplenar els 
dipòsits amb finalitats agrícoles. 
- Quan sigui necessari, neteja de la servitud de la sèquia de les Fonts, des de la captació fins al 
dipòsit. 
SEGONA.- L'Ajuntament es compromet a:  aportar la quantitat econòmica anual de 6.000 euros. 
Aquesta quantitat serà abonada a l’entitat durant l’any,  en els termes de la clàusula tercera. A tal 
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efecte, es compromet a consignar anualment en el seu pressupost de despeses la quantitat 
esmentada. 
 
TERCERA.- S’estableix com a obligacions per part de l'entitat, les següents: 

− 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 les 
actuacions 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 actuacions, 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. 

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’actuacions 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 juny de 2017 fins el 31 de desembre 
de 2019, amb el benentés que la Comunitat de Regants de Xerta executarà el Projecte de Modificació 
Integral del Regadiu;  atès que si no es duen a terme les obres previstes  no es podrà justificar la 
finalitat del mateix i per tant pagar-ne l’import. En finalitzar el termini del present conveni, ambdues 
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parts es comprometen a negociar les condicions per redactar un nou conveni que reguli la 
col·laboració de l’ajuntament amb la comunitat de regants per a un nou període. 
 
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. 
 
TERCER.- Subscriure l’esmentat Conveni marc amb la Comunitat de Regants de Xerta  per la prestació 
de les activitats a canvi d’una subvenció: 
 

Nom entitat 
Àmbit a 
fomentar 

Activitats- obres – serveis a dur a terme 
Import 
subvenció 
2017 

COMUNITAT DE 
REGANTS DE 
XERTA 

Creixement 
econòmic de 
l’agricultura  
 
Ampliació de les 
zones de reg del 
municipi  
 
L’aprofitament 
sostenible de 
l’aigua 

- Instal·lació d’una captació d’aigua a la zona de 
les piscines 
- Instal·lació d’una captació d’aigua a la zona 
dels “Rentadors”  
- Instal·lació d’una captació d’aigua a la zona de 
la  Deixalleria/Camp de Futbol o el lloc on 
l’Ajuntament consideri oportú. 
- Instal·lació d’un sistema de captació per tal 
que els pagesos del municipi puguin emplenar 
els dipòsits amb finalitats agrícoles. 
- Quan sigui necessari, neteja de la servitud de 
la sèquia de les Fonts, des de la captació fins al 
dipòsit. 
 

6.000€ 

 
QUART.- Dur a terme la corresponent modificació de pressupost per a l’any 2017 i comprometre’s 
l’Ajuntament de Xerta  a dotar al pressupost de cada exercici, durant la vigència del conveni, les 
corresponents quantitats. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde-president per tal que, en nom i representació d’aquest, subscrigui el 
Conveni amb la Comunitat de Regants. 
 
Se sotmet a votació  i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 14:35, de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en quatre (4) fulls,  rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 
 


