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ACTA  NÚM. 9  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2017 

 

 
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 1 de setembre de 2017, 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) 
- Gerard Morales Arasa (Més per Xerta) 
- Samuel Josep Campanero Sala (Més per Xerta) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (PDeCAT) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (PDeCAT)  

 
 
No hi assisteix el Sr. Daniel Crivellé Egea (PDeCAT) i l’alcalde excusa la seva presència.  
 
 
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 175/2017 de 29 
d’agost de 2017 es tractaran els següents: 
 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre l’execució trimestral 2n trimestre. 
3. Dació de compte del període mig de pagament del 2n trimestre. 
4. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust 2n trimestre. 
5. Proposta aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’exercici 2015, 2016 i 2017 
6. Proposta utilització Fons de contingència per dur a terme la corresponent modificació de 

pressupost 04/2017 
7. Proposta aprovació suplement de crèdit mitjançant Baixa del fons de contingència. 

Modificació pressupost núm. 04/2017 
8. Proposta aprovació transferència de crèdit. Modificació pressupost 05/2017 
9. Proposta aprovació inicia expedient per elaborar la bandera de Xerta. 
10. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
11. 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. 8 de 7 de juliol de 2017 
 
 
02.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2N 
TRIMESTRE 

 
La secretària dóna compte de l’informe d’execució trimestral del segon trimestre de 2017: 
“ 

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2R TRIMESTRE 2017 

 
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 
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4. INFORME 

 

 
 
En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final d’aquest període és de 
209.134,48€ 
El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 219.789,50€.  
La qual cosa s’informa per al coneixement d’aquest corporació. 
 
Xerta, a 11 de juliol de 2017. 
La secretària interventora 
Roser Guinart i Subirats” 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant l’important reducció del deute viu del Consistori que s’està 
duent a terme aquesta legislatura però especialment aquest exercici 2017 on dels  409.663,12€ que 
hi havia al finalitzar el primer trimestre hem passat als 219.789,50€ al finalitzar l’actual.  
 
03.-  DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE 

 
Es dona compte del període mig de pagament del 2n trimestre.  
 

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

AÑO 2017

En días

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte 

de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones 

pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

Xerta 3,22

 
 
04.-  DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 
2N TRIMESTRE 

 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE  

DEL AYUNTAMIENTO DE XERTA 2 TRIMESTRE. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 10 del RD-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente,  
 
PRIMERO. Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos: 
 
- Artículo 135 de la Constitución Española. 
 
- Artículo 10 del RD -ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores. 
 
- Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
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- 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: 2017 

Año 
2016 

Año 
2015  

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Capítulo 2  0,00 40,26 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 42,11

Capítulo 6  0,00 33,53 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 34,22

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

Total  73,79 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 76,33

  

 
c) Operaciones con derivados: 
 

      Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

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

Operación 1   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 2   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 3   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 4   0,00 0,00 0,00 0,00
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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 2017 
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 

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
ingresos CORRIENTES  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
ingresos  

15,00 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 11 de julio de 2017. 
 
 La Secretaria Interventora” 
 
 
 
 
 
 

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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05.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE L’EXERCICI 2015, 
2016 I 2017 

 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Resolució d’Alcaldia núm. 171, de data 22 d’agost de 2017, s’ha incoat expedient d’acreditació, 
aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent als 
exercicis 2015, 2016 i 2017, alhora que ordena l’emissió d’informe de Secretaria i d’Intervenció. 
 
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord 
de data 12 de desembre de 2014, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense 
reclamacions, en data 14 de gener de 2015.  
 
El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord 
de data 4 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense 
reclamacions, en data 8 de gener de 2016 
 
 El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord 
de data 15 de desembre de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense 
reclamacions, en data 17 de gener de 2017 
 
3. En data 23 d’agost de 2017 s’ha emès l’informe de Secretaria. I per la Intervenció, en data 23 
d’agost de 2017, s’han acreditat els imports d’aquests anys del personal laboral de l’Entitat; aquests 
imports no s’han incrementat respecte dels meritats per aquest personal en els exercicis anteriors, 
considerat en termes d’homogeneïtat pels períodes de comparació. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general 
en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2015, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment  pel 
2015, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció 
social meritades per aquest personal en 2014, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes 
de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les 
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament. 
 
L’article 19, apartat dos de la Llei de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2016, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment 
superior a l’1% respecte a les vigents a 31/12/2015. Està integrada pel conjunt de les retribucions 
salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal al 2015, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses 
les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
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a càrrec de la Corporació, les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament i 
les indemnitzacions per despeses que hagués hagut de realitzar el treballador. 
 
L’article 18, apartat dos de la Llei de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat 
pel 2017, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment superior a 
l’1% respecte a les vigents a 31/12/2016. Està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i 
extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal al 2016, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses 
les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de la Corporació, les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament i 
les indemnitzacions per despeses que hagués hagut de realitzar el treballador. 
 
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al 
Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan 
municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes 
Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció 
prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL. 
 
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de 
la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL. 
 
Conforme als informes de Secretaria i Intervenció, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Entitat per a l’exercici 2015, la qual en 
termes d’homogeneïtat amb la meritada el 2014, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix 
a la quantitat de 137.400,00 €. 
 
Segon. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Entitat per a l’exercici 2016, la qual en 
termes d’homogeneïtat amb la meritada el 2015, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix 
a la quantitat de 115.400,00 €. 
 
Tercer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Entitat per a l’exercici 2017, la qual en 
termes d’homogeneïtat amb la meritada el 2016, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix 
a la quantitat de 116.131,61 €. 
 
Quart .  Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
06.- PROPOSTA UTILITZACIÓ FONS DE CONTINGÈNCIA PER DUR A TERME LA CORRESPONENT 
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 04/2017 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1. Amb l’aprovació de la Llei de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 
2017 (BOE núm. 153 de data 28 de juny de 2017) s’aprova un increment de l’1% de les nòmines dels 
treballadors públics. I a més a més, l’Ajuntament vol executar el Projecte de Reforma i millora de 
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l’accés a les escoles municipals durant aquest estiu; per això, va aprovar inicialment el Projecte i el va 
trametre al Departament d’Ensenyament.  Atès que aquest Departament va emetre informe 
incorporant certes modificacions al mateix, el Pressupost d’execució ara, ascendeix a 45.106,96 (IVA 
inclòs). L’ajuntament ja ha havia dut a terme la modificació de pressupost per tal de tenir aplicació 
pressupostària suficient per executar l’obra, però ateses les modificacions introduïdes pel 
Departament, cal suplementar la partida en 2.555,24€ (import de l’annex del projecte) 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 163 de data 3 d’agost de 2017 s’inicia l’expedient de suplement de 
crèdit mitjançant baixa del fons de contingència del pressupost vigent.  
 
3. Les esmentades transferències sumen 5.835,56€. El Regidor d’Hisenda, el Sr. Ruben Alegria i 
Maureso, en data 4 d’agost de 2017, va proposar les aplicacions i els imports que s’han de modificar. 
 
2. FONAMENTS DE DRET  
 
La Base 36 de les Bases d’execució del pressupost de 2017 s’establia que: 
 
“L’Ajuntament ha dotat l’aplicació pressupostària 500/50000 del seu pressupost amb un import de 
6.377,03€ (mínim 0,5% de les seves despeses no financeres), en concepte de Fons de contingència. 
(...) En aquest apartat s’ha previst més del 0,5% mínim, atès que a data d’avui no s’han aprovat els 
Pressupostos Generals de l’Estat, i es desconeix si s’aprovarà un increment del capítol 1 per a les 
nòmines de personal. Per tant, si es així, es podria utilitzar aquest import per dur a terme la 

corresponent modificació de pressupost” 
 
A la mateix Base, s’estableix que: 
“És competència del Ple l’aprovació de l’expedient d’utilització del Fons de contingència, previ informe 
de la intervenció, i l’aprovació posterior de la corresponent modificació de crèdit.” 
 
Per tant, abans d’aprovar el corresponent expedient de modificació de pressupost 04/2017, es 
proposa al ple, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Utilitzar part de l’import del Fons de contingència: 5.835,56€  (CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) per dur a terme la corresponent modificació de 
pressupost.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
 
7. PROPOSTA SUPLEMENT DE CRÈDIT MITJANÇANT BAIXA DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

 
Expedient: 4/2017,  referent al suplement de crèdit mitjançant baixa del fons de contingència. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 163 de data 3 d’agost de 2017 s’inicia l’expedient de suplement de 
crèdit mitjançant baixa del fons de contingència del pressupost vigent.  
 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat   11 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

2. Amb l’aprovació de la Llei de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 
2017 (BOE núm. 153 de data 28 de juny de 2017) s’aprova un increment de l’1% de les nòmines dels 
treballadors públics. 
 
3. I a més a més, l’Ajuntament vol executar el Projecte de Reforma i millora de l’accés a les escoles 
municipals durant aquest estiu; per això, va aprovar inicialment el Projecte i el va trametre al 
Departament d’Ensenyament.  Atès que aquest Departament va emetre informe incorporant certes 
modificacions al mateix, el Pressupost d’execució ara, ascendeix 45.106,96 (IVA inclòs). L’ajuntament 
ja ha havia dut a terme la modificació de pressupost per tal de tenir aplicació pressupostària suficient 
per executar l’obra, però ateses les modificacions introduïdes pel Departament, cal suplementar la 
partida en l’import de 2.555,24€ (import de l’annex del projecte) 
 
4.  A la Base 36 de les Bases d’execució del pressupost de 2017 s’establia que: 
 

“L’Ajuntament ha dotat l’aplicació pressupostària 500/50000 del seu pressupost amb un 
import de 6.377,03€ (mínim 0,5% de les seves despeses no financeres), en concepte de 
Fons de contingència. (...)  
En aquest apartat s’ha previst més del 0,5% mínim, atès que a data d’avui no s’han 
aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat, i es desconeix si s’aprovarà un increment del 
capítol 1 per a les nòmines de personal. Per tant, si es així, es podria utilitzar aquest 

import per dur a terme la corresponent modificació de pressupost” 
 
5. En data 4 d’agost de 2017 el Regidor d’Hisenda ha fet la següent proposta: 
 
Partides de despeses amb baixa de crèdit  

 

Capítol Article Concepte Subconcepte 
Grup de 

Programa 
Denominació Crèdit inicial 

Import 
baixa crèdit 

5 50 500 500.00 929 FONS CONTINGÈNCIA 6.377,03 5.835,56 

 
Total baixa crèdit: 5.835,56€ 
 

 

Partides de despeses amb suplement de crèdit  

 

Capítol Article Concepte Subconcepte 
Grup de 

Programa 
Denominació Crèdit inicial 

Import 
alta crèdit 

1 12 120 120.00 920 SOUS DEL GRUP A1 30.000,00 300,00 € 

1 12 120 120.04 920 SOUS GRUP C2 34.000,00 340,00 € 

1 12 121 121.00 920 COMPLEMENT  DESTI 31.000,00 310,00 € 

1 12 121 121.01 920 COMPLEMENT ESPECÍFIC 36.000,00 360,00 € 

1 13 130 130.00 323 LLAR INFANTS 38.709,00 387,09 € 

1 13 130 130.00 920 BRIGADA FIXA I MONTSE 57.024,00 570,24 € 

1 13 131 131.00 920 PLA OCUPACIÓ/BRIGADA 13.898,61 138,99 € 

1 16 160 160.00 944 SEGURETAT SOCIAL 87.400,00 874,00 € 

6 63 632 632.02 920 REFORMA FASE 1 ESCOLES 42.551,72  2.555,24 
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Total alta crèdit: 5.835,56€ 
 
6. La Secretaria interventora, ha emès els corresponents informes favorables d’intervenció i 
secretaria, condicionats a que, mitjançant acord de ple, s’aprovi la disposició de l’aplicació del fons 
de contingència per aquest import a les diferents aplicacions del Capítol I i l’aplicació del Capítol VI. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017 (BOE núm. 
153 de data 28 de juny de 2017) que aprova un increment de l’1% de les nòmines dels treballadors 
públics. 
 
2. 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
3.  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. 
 
4. Segons l’article 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 per majoria 
simple. 
 
5. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què 
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i 
ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà 
al principi d’estabilitat pressupostària. La modificació proposada no afecta a la regla de la despesa en 
el marc dels controls de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. (LOEPSF) 
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la modificació de suplement de crèdit mitjançant baixa del fons de contingència 
(Exp. Núm. núm. 4/2017), que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler electrònic i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segon. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les 
aplicacions que s'han indicat.  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 assistents al Ple. 
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8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  

 
Expedient número 05/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferències de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 173 de data 24 d’agost de 2017 s’inicia l’expedient de modificació de 
crèdits mitjançant transferències de crèdit entre partides del pressupost vigent.  
 
2. Al capítol 6 d’inversions hi ha contemplada una aplicació amb un crèdit inicial de 1.500€ Equips per 
a processos d’informació, però l’aplicació pressupostària consignada és insuficient: 
 

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de Programa Denominació Import 

6 62 626 626.00 920 Equips per a 
processos de la 
informació 

1.500€ 

 
3. És necessari canviar el servidor de l’Ajuntament de Xerta atès que actualment funciona 
provisionalment amb una reparació temporal, però de la qual no se’n pot garantir la durabilitat. La 
Diputació de Tarragona va treure una línia de subvencions per renovació d’equipaments informàtics, 
però el servidor no entra dintre de les característiques que té aquesta línia d’ajuts.  
 
4. Per tant, cal adquirir un nou servidor i suplementar aquesta aplicació pressupostària amb l’import 
adequat i suficient per tal comprar-lo. 
 
5. Per tant, per poder atendre aquesta despesa per a la qual la consignació és insuficient, cal tramitar 
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit. 
 
6. El Regidor d’Hisenda ha fet la corresponent proposta de modificació: 
 
Partides de despeses amb baixa de crèdit  

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Romanent 
de crèdit  

Import 
baixa crèdit 

2 22 226 22607 4311 Fira del cítric 8.379,61€ 5.500,00€ 

 
Total baixa crèdit: 5.500,00€ 
 

Partides de despeses amb alta de crèdit  

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Import Import  
alta crèdit 

6 62 626 626.00 920 Equips per a 
processos de la 
informació 

1.500,00 5.500,00 

 
Total alta crèdit: 5.500,00€ 
 
 7. La Secretaria interventora, en data 25 d’agost ha emès informes favorables.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits ampliables, 
ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres 
transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a 
conseqüència de transferències anteriors. 
 
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es proposa 
minorar. 
 
4. Es compleixen l’article 180 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 i l’article 41 del Reial decret 500/1990 i no 
afecta a la regla de la despesa en el marc dels controls de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. (LOEPSF) 
 
5. 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. 
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5/2017 per mitjà de  transferències de crèdit, que s'exposarà 
al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler 
electrònic i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les 
partides que s'han indicat.  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 assistents al Ple.» 
 
 
09.- PROPOSTA APROVACIÓ INICI EXPEDIENT PER ELABORAR LA BANDERA DE XERTA 

 
ANTECEDENTS 
 
Catalunya com a comunitat històrica està integrada per un conjunt de pobles amb una tradició i 
identitat pròpies. És en aquest sentit, que els símbols dels ens locals constitueixen una de les 
manifestacions de la identitat i cultura d’un poble, l’origen dels quals es troba en la necessitat de 
distingir-se i diferenciar-se amb un senyal propi que s’integra dins el seu patrimoni cultural. Aquests 
símbols, que s’han de fonamentar en fets històrics, accidents geogràfics, característiques pròpies de 
l’ens local i fins i tot en el seu nom, han de respectar en tot cas les normes de l’heràldica i la 
vexil·lologia. 
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Des de l’any 1981, la Generalitat ha dut a terme una sèrie d’actuacions per part de la Direcció 
General d’Administració Local adreçades a assessorar, impulsar i fomentar la utilització per part del 
ens locals de Catalunya dels seu propis símbols, com a forma de contribuir a la recuperació de la seva 
identitat i patrimoni cultural, d’acord amb els criteris propis de la tradició catalana. 
 
L’Ajuntament de Xerta, en el seu dia, va adoptar el seu escut heràldic, que va ser degudament 
oficialitzat i inscrit en el Registre d’ens locals de Catalunya; però no disposa de bandera.  
 
Des de la Direcció General d’Administració Local s’ofereix assistència tècnica gratuïta per elaborar el 
projecte de bandera i d’aquesta manera donar un pas més en l’oficialització dels símbols dels ens 
locals de Catalunya, 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 39.1 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el 
registre d’ens locals de Catalunya 
 
2. Articles 22.2.b i 47.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,  
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Iniciar l’expedient per elaborar el projecte de bandera de Xerta 
 
Segon. Demanar assistència tècnica gratuïta  al Departament de Governació - Direcció General 
d’Administració Local per tal d’elaborar l’esmentat projecte de bandera de Xerta. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
10. 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. 148 al 175 : 
 

Núm. Data Tipologia Resum del contingut 

148 05/07/2017 SUBVENCIONS 
Acolliment subvenció i aprovació memòria pla 
camins 

149 06/07/2017 PERSONAL 
Contractació d'una persona de brigada per cobrir 
vacances personal 

150 12/07/2017 URBANISME Requeriment de documentació Exp. LOAsP 05_2017 

151 13/07/2017 ACTIVITAS Canvi de titularitat activitat Exp. 07_2017 

152 14/07/2017 RÈGIM JURÍDIC 
Delegació de competències al 1r tinent alcalde per 
substitució durant les vacances 

153 14/07/2017 MATRIMONI CIVIL Autorització matrimoni Civil  

154 17/07/2017 PERSONAL 
Contracte d'una persona de brigada per suport 
festes 

155 19/07/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa aigua potable 

156 20/07/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  
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157 26/07/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

158 28/07/2017 RÈGIM JURÍDIC 
Delegació de competències al segon tinent d'alcalde 
per assistir al Consell d'Alcaldes del Baix Ebre 

159 28/07/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

160 31/07/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació PC1 i 1a certificació Obra Fase 1 
C/Ambugorro i C/La Pau 

161 31/07/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

162 01/08/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures juliol 

163 03/08/2017 INTERVENCIÓ 
Inici expedient modificació pressupost per 
transferència de crèdit  04/2017 

164 03/08/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

165 07/08/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol Exp. 12/07 

166 07/08/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol Exp. 13/07 

167 09/08/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

168 17/08/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

169 18/08/2017 INTERVENCIÓ Aprovació línies fonamentals pressupost 2018 

170 18/08/2017 CONTRACTACIO 
Adjudicació  obra Reforma i millora accés escoles  a 
l'empresa ISALCID 

171 22/08/2017 INTERVENCIÓ Inici expedient aprovació massa salarial 

172 24/08/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació pla de seguretat obra Reforma i millora 
accés escoles 

173 24/08/2017 INTERVENCIÓ 
Inici expedient 5a modificació de pressupost per 
transferència de crèdits 

174 29/08/2017 URBANISME 
Devolució fiances de residus de la construcció mes 
d'agost de 2017 

175 29/08/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Ordinari 1 de setembre 2017 

 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Espinach pregunta per dues de les factures presentades pel Sr. Héctor Sancho atès que el títol 
hi posa “Projecte d’embelliment del nucli històric rural i arranjament de camí d’ús turístic” i “Projecte 
d’arranjament del Camí de la Barca – Parellades d’accés de l’horta al nucli urbà”. El Sr. Alcalde 
comenta que són dos projectes per als quals s’han demanat dues subvencions i que contemplen 
l’arranjament de carrers i camins. A partir d’aquí s’obre un breu debat sobre quines obres estan 
projectades als esmentats projectes. 
 
Canviant de tema, el Sr. Espinach comenta que se li ha facilitat la relació de comunicacions d’obra 
que havia demanat i considera que l’import total de les comunicacions, 33.000€ és baix, a part, que 
ha vist que falten obres per declarar, i això ho saben tots. Manifesta que igual com hi ha un bon 
control de les despeses, hi ha d’haver un bon control dels ingressos , perquè si no s’ingressa no es 
pot gastar. Ell considera que l’arquitecta, a part de fer informes, ha d’anar a fer inspeccions a les 
obres. No podem fer la vista grossa.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que encara no hi ha totes les comunicacions del 2017, serà en 
aquell moment que tinguem totes les dades quan es podrà fer la comparació amb exercicis anteriors 
i treure’n conclusions. Explica que en aquest llistat que va demanar només hi consten les 
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comunicacions prèvies, es a dir que falten les llicències majors i menors, ja que fora del nucli urbà 
continuen sent llicències d’obres menors. Reconeix que aquest és un problema que existeix des de fa 
molt de temps i s’ha de continuar perfeccionant poc a poc el sistema amb la col·laboració de tothom. 
L’equip de govern ja va modificar l’any passat l’ordenança que regula les comunicacions per tal de 
fer-la més justa. Referent al tema de l’arquitecta, ho veu difícil per una qüestió de temps. 
Segurament que hi hauria un control més acurat però necessitaria molta dedicació i recorda que 
només està tres dies a la setmana; actualment realitza inspeccions en aquelles obres que 
requereixen de projecte.    
 
 
Atès que no hi ha més precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde posa fi a la 
sessió quan són les 22:50 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que 
s’estén en disset (17) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 


