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ACTA  NÚM. 13  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

 
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 2 de novembre 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) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (PDeCAT) 
- Daniel Crivellé Egea (PDeCAT) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (PDeCAT)  

 
No hi assisteix el Sr. Samuel Josep Campanero Sala (Més per Xerta) 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 243/2017 de 30 
d’octubre de 2017; tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció de dos punts a 
l’ordre del dia: “Proposta aprovació gestió directa temporal del servei de neteja i subrogació de les 
treballadores que prestaven aquest servei a l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL” i si 
s’aprova aquest punt, introduir-ne un altre: “Proposta modificació pressupost crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit mitjançant baixa” per tal de subrogar les treballadores de la neteja. El Sr. Alcalde 
explica breument la situació i tal i com han anat les coses en relació a aquest expedient de resolució 
del contracte amb l’empresa i la necessitat urgent de donar-li tràmit per tal de continuar prestant el 
servei i que les treballadores no en surtin més perjudicades; per tant, se sotmet a votació i s’aprova 
per unanimitat de tots els assistents la urgència i la introducció d’aquests dos punts; 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 3r trimestre. 
3. Dació de compte del període mig de pagament del 3r trimestre. 
4. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust 3r trimestre. 
5. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
6. Proposta aprovació gestió directa temporal del servei de neteja i subrogació de les 

treballadores que prestaven aquest servei a l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL 
7. Proposta modificació pressupost crèdit extraordinari i suplement de crèdit mitjançant baixa  
8. 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. 11 de 6 d’octubre de 2017 
- Sessió extraordinària urgent núm. 12 de 24 d’octubre de 2017 
 
02.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3R 
TRIMESTRE 

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

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3R 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 
65156,52€ 
 
El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 203.349,60€.  
 
La qual cosa s’informa per al coneixement d’aquest corporació. 
 
Xerta, a 6 d’octubre de 2017. 
La secretària interventora 
Roser Guinart i Subirats” 
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03.-  DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 3R TRIMESTRE 

 
Es dona compte del període mig de pagament del 3r trimestre.  
 

Xerta

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE TERCER 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 (16,87)

04.-  DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 
3R TRIMESTRE 

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

DEL AYUNTAMIENTO DE XERTA 3R 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 00,00 34,78 0,00 1,85 0,00 0,00 36,63

Capítulo 6  0,00 00,00 20,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20,08

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

Total  00,00 54,86 0,00 1,85 0,00 0,00 56,71

  

 
c) Operaciones con derivados: 
 

      Saldo a: 

Operaciones con 
derivados 

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

Operación 1   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 2   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 3   0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 4   0,00 0,00 0,00 0,00

Resto de operaciones   0,00 0,00                     0,00 0,00

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

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%
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TERCERO.- De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe debe darse 
cuenta a Pleno de la Corporación.  
 
En Xerta, a 9 de octubre de 2017. 
 La Secretaria Interventora,” 

 

05. 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. 215 al 243 : 
 

Núm. Data Tipologia Resum del contingut 

216 04/10/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

217 04/10/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

218 04/10/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

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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219 04/10/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures setembre 

220 04/10/2017 URBANISME Requeriment de documentació 

221 05/10/2017 CONTRACTACIO 
Obra Projecte d'Arranjament Av. de l'Estació. Mesa de 
contractació 11/10/2017 Sobre núm. 1 

222 09/10/2017 INTERVENCIÓ Aprovació pagament factura veterinaris bous  

223 10/10/2017 URBANISME Llicència d'obres actuació amb Projecte 

224 11/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

225 11/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 

226 11/10/2017 CONTRACTACIO Aprovació segona certificació obra de les escoles 

227 13/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

228 16/10/2017 CONTRACTACIO 
Adhesió acord marc servei manteniment ascensors (Exp. 
2015.02) 

229 16/10/2017 URBANISME Llicència d'obres actuació amb Projecte 

230 17/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

231 18/10/2017 CEMENTIRI Llicència instal·lació làpida nínxol cementiri municipal 

232 19/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 

233 23/10/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria ple extraordinari urgent  

234 24/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

235 24/10/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat Nínxol 

236 25/10/2017 URBANISME Assignació número de policia immoble 

237 25/10/2017 URBANISME Llicència d'obres actuació amb Projecte 

238 25/10/2017 PADRÓ MUNICIPAL  Alta empadronament per naixement 

239 26/10/2017 INTERVENCIÓ Aprovació dels costos del servei 2016 

240 26/10/2017 PERSONAL Contractació personal suport brigada per festes 

241 27/10/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa  CLAVEGUERAM 

242 27/10/2017 CONTRACTACIO 
Inici expedient Resolució de contracte amb l'empresa 
JADFOR SL 

243 30/10/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Ordinari novembre 

 
06. PROPOSTA APROVACIÓ GESTIÓ DIRECTA TEMPORAL DEL SERVEI DE NETEJA I SUBROGACIÓ DE 

LES TREBALLADORES QUE PRESTAVEN AQUEST SERVEI A L’EMPRESA JADFOR SERVICIOS 

INTEGRALES SL. 

Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 128/2015 de 13 de maig de 2015, es va adjudicar el contracte de 
serveis  d’externalització del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament 
de Xerta mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris de 
valoració, a l’empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L  pel preu de 35.100 € i 7.371€ d’IVA amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i amb les avantatges de la 
proposició presentada següents: una bossa de 100 hores addicionals (de dilluns a diumenge i  
festius), sense càrrec per l’ajuntament. El preu hora si se supera la bossa d’hores ofertada serà de 
13,50€ més 2,84€ d’IVA. Amb posterioritat, el 20 de maig de 2015 es va signar el corresponent 
contracte. 
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En data 11 de maig de 2016 (RE 1/2016/496) el Sr. Luís Dueñas Laita, com a apoderat de l’empresa 
SERVICIOS GENERALES JADOGA SL va  presentar escrit on deia: “Manifiesta en función de la cláusula 

5 del citado contrato entre ambas partes, de forma expresa, la continuidad y prórroga del mismo”  
 
En el mateix escrit, el Sr. Luís Dueñas també especificava que “la prestación de servicios de 

conformidad con la clausula 29 y 30 del contrato, se realizara mediante las mercantiles SERVICIOS 

GENERALES JADOGA SL con NIF B65.723.003 o mediante JADFOR SERVICIOS INTEGRALES con NIF 

B66.736.299, ambas pertenecientes en su 100% de su accionariado al mismo grupo, así como bajo los 

mismos administradores, estando ambas sociedades con las mismas coberturas a nivel laboral de los 

trabajadores (condiciones económicas, antigüedad, etc.) como civil de la mercantil (seguro 

responsabilidad civil, accidentes, etc.) Asimismo los servicios se realizaran con el mismo personal 

actual, dado la satisfacción con el servicio prestado” 
  
Per tot això, en data 13 de maig de 2016, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 102/2016 es va resoldre: 

“(...)Primer.- Prorrogar un any més el contracte  del servei de neteja de les 

instal·lacions municipals amb la mercantil SERVICIOS GENERALES JADOGA SL amb 

NIF B65.723.003 de conformitat amb la clàusula cinquena del Plec de clàusules 

administratives i plec de prescripcions tècniques 

 

Segon.-  Fer-li avinent que si, de conformitat amb la clàusula 29  del Plec de 

clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques vol fer una cessió del 

contracte, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament i s’haurà de comprovar que 

es donen els requisits establerts a l’article 226 Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 

(TRLCSP)(...)” 

 
En data 17 d’octubre de 2016 (RE 1/2016/1018) l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES S.L. 
presenta escrit i aporta Escriptura de cessió de data 7 d’octubre de 2016 i amb posterioritat 
Certificats conforme està al corrent de la SS i de l’AEAT. 
 
De conformitat amb l'article 226 del RDL 3/2011 pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic , mitjançant Decret d’Alcaldia 242 de data 2 de novembre de 2016, es 
resol: 
 

Primer.-Requerir a l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES S.L perquè en el 

termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquesta notificació, 

procedeixi a formalitzar la corresponent fiança pel mateix import (1.762,39€) que 

en el seu dia va constituir l’empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L  . 

 

Segon.- Fer-li avinent a l’empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L  que, quan 

l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES S.L hagi constituït la corresponent 

fiança, li serà retornada la seva.  

 

Tercer.- Acordar la cessió de contracte de l’empresa SERVICIOS GENERALES 

JADOGA S.L  a l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES S.L amb les mateixes 

condicions contemplades amb plec de clàusules, l’oferta presentada i al contracte 

signat en el seu dia, un cop formalitzada la fiança requerida al punt primer 

d’aquesta resolució. 
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Quart.- Notificar aquest acord a les empreses SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L  

i  JADFOR SERVICIOS INTEGRALES S.L. 
 
I en data 7 de novembre de 2016 l’empresa va ingressar en metàl·lic al compte de l’ajuntament, la 
fiança requerida. 
 
En data 19 d’octubre de 2017 l’Ajuntament rep la notificació d’Hisenda  amb una diligència 
d’embargament preventiu de crèdit a l’empresa JADFOR per un import de 1.322.697,31€.  
 
El contracte signat amb l’empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L i cedit a l’empresa JADFOR 

SERVICIOS INTEGRALES S.L., establia a la clàusula Sisena:  
 

SISENA.- L’adjudicatari manifesta que coneix el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeix en aquest contracte, i hi 

dóna la seva conformitat. 

 

I d’acord amb allò establert a la clàusula 21 m)  del Plec de Clàusules administratives i condicions 
tècniques particulars, seran obligacions de l’adjudicatari del servei les següents: 
 

“(...) m) Haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social” 

 

Per tot això, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 242/2017 de data 27 d’octubre de 2017 es va acordar: 
 

“Primer. Iniciar l'expedient de resolució del contracte administratiu del servei de 

neteja, formalitzat amb la mercantil JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL, per 

incorre en causa de resolució del contracte prevista en l'art. 223.f) del Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre.  

Segon. Sol·licitar informe a Secretaria Intervenció d'acord amb l'art. 109.c) del RD 

1098, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques. 

 

Tercer. Instar separadament a l'expedient de resolució contractual un procediment 

contradictori per tal de determinar els danys i perjudicis ocasionats a l'Ajuntament 

i establir la procedència de la incautació de la garantia si escau,  retenint-se 

l'import de la garantia com a mesura cautelar. 

 

Quart.- Donar audiència al contractista, a l'efecte de que presentin les al·legacions 

i documents que considerin convenients en el termini de deu dies naturals a 

comptar des del dia següent de la recepció de la notificació del present acord. 

 

Així mateix, en cas de formular-se oposició per part del contractista, es procedirà a 

la sol·licitud del pertinent Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. (...)” 

 
Es notificà electrònicament l’esmentada resolució a l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL i 

per part de la Secretària Interventora s’ha emès informe jurídic de conformitat amb l'art. 109.1.c) del 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques. 
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L’empresa va presentar el següent escrit que s’incorpora a aquest Decret: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, atès que l’empresa no formularà oposició, no és necessari que l’expedient sigui enviat a la 

Comissió jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti  el corresponent 

Dictamen. 

I mitjançant Decret núm. 253/2017 de data 2 de novembre de 2017,  s’ha acordat: 

“Primer. Resoldre el contracte administratiu del servei de neteja, formalitzat amb la mercantil 

JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL, de conformitat amb la clàusula 21 m) del Plec de clàusules 

administratives particulars i l'art. 223.f) del Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pels següents fets: “ No 

estar al corrent de les seves obligacions tributàries”. 

 

Segon. Retenir l'import de la garantia com a mesura cautelar fins a la resolució de l'expedient 

de liquidació del contracte de conformitat amb l'art. 225 del Text refós de la Llei de 

Contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.  
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Tercer. Proposar al Ple que acordi la subrogació de les treballadores que l’empresa JADFOR 

SERVICIOS INTEGRALES SL té contractades per prestar el servei de neteja al municipi de Xerta  

per tal que, temporalment, l’ajuntament,  assumeixi per gestió directa, fins la nova 

adjudicació del contracte de neteja, el manteniment i la neteja de totes les instal·lacions 

municipals. 

 

Quart. Notificar la present resolució a l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL, amb 

indicació dels següents recursos: (...)  “ 

 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.  Assumir,  temporalment fins la nova adjudicació del contracte de neteja, el manteniment i la 
neteja de totes les instal·lacions municipals que fins ara feia l’empresa JADFOR SERVICIOS 
INTEGRALES SL. 
 
Segon.- Subrogar, temporalment i fins que es torni a adjudicar el servei de neteja de totes les 
instal·lacions municipals, les treballadores que l’empresa JADFOR SERVICIOS INTEGRALES SL té 
contractades per prestar el servei de neteja al municipi de Xerta. 
 
Tercer.- Habilitar la corresponent partida pressupostaria al capítol I per tal de poder fer front a les 
despeses d’aquest personal. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
07. PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
MITJANÇANT BAIXA  

 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 253/17 de data 2 de novembre de 2017 es va acordar resoldre el 
contracte administratiu del servei de neteja i proposar al ple la subrogació de les treballadores, 
assumint la gestió directa l’ajuntament fins la nova adjudicació.  
 
2. Atès que es preveu que aquesta no es dugui a terme fins l’any vinent, cal modificar el pressupost i 
dotar al capítol 1 l’import del cost d’aquestes treballadores subrogades. Aquest import s’estima en 
8.086,20€ desglossat en els següents conceptes: 
 

- Seguretat Social: 1.656,38€ 
- Sous:   6.429,82€ 

 
3. Per tant és necessari fer la corresponent modificació de pressupost, utilitzant les següents 
aplicacions: 
 

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de Programa Denominació Crèdit inicial 

2 22 227 227.00 920 Neteja i 
condicionament 

43.000€ 

2 22 226 226.99 920 Altres despeses 
diverses 

10.000€ 
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4. Per tant, cal donar de baixa l’import necessari d’aquestes aplicacions pressupostàries per tal de 
dotar al capítol 1 d’import adequat i suficient per prestar el servei de neteja durant el que queda 
d’aquest any i  tramitar l’expedient de modificació de pressupost amb crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit per mitjà de baixa. 
 
5. 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 Crèdit 
inicial 

Import 
baixa 
crèdit 

2 22 227 227.00 920 Neteja i 
condicionament 

43.000€ 4.000,00€  

2 22 226 226.99 920 Altres despeses 
diverses 

10.000 4.086,20€ 

Total baixa crèdit: 8.086,20.€ 
 
Partides de despeses amb alta de crèdit  

 

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Import  
alta crèdit 

1 13 131 131.02 920 Laboral temporal. 
Personal neteja 

6.429,82€ 
 

 
Total alta crèdit: 6.429,82€ 
 

Partides de despeses amb suplement  de crèdit  

 

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Import Import  
Suplement 
crèdit 

1 16 160 160.00 944 Seguretat Social 88.274,00 1.656,38€ 

 
Total alta crèdit: 1.656,38€ 
 
7. La Secretaria interventora, en data 2 de novembre ha emès informes favorables, condicionats a 
l’aprovació per part del ple de l’acord d’assumir temporalment els servei de neteja fins a la nova 
adjudicació i subrogar a les treballadores.  
 
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 
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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). Tot i que 
aquesta modificació 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: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 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.  
 
08. PRECS I PREGUNTES. 

 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde posa fi a la sessió 
quan són les 22:35 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en 
catorze (14) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 


