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ACTA  NÚM. 8  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2017 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 7 de juliol 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)  
- Daniel Crivellé Egea (PDeCAT) 
 

 
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 147/2017 de 4 
de juliol de 2017, tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció d’un punt a l’ordre 
del dia: “Proposta d’aprovació del Compte General de la corporació 2016”, atès que el dia 5 va 
finalitzar el període d’informació pública sense que es presentessin al·legacions, però ja s’havia 
enviat la convocatòria del Ple i seria convenient donar-los-hi tràmit. Per tant, se sotmet a votació i 
s’aprova per unanimitat de tots els assistents la urgència i la introducció d’aquest punt; es tractaran 
els següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta aprovació de les dues festes locals per a l’any 2018 
3. Proposta aprovació tercera modificació de pressupost 2017. 
4. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
5. Proposta d’aprovació del Compte General de la corporació 2016 
6. 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. 6 de 2 de juny de 2017 
- Sessió extraordinària núm. 7 de data 21 de juny de 2017 
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02.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2018 

 
La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant l’ordre TSF/101/2017 de 25 de maig, 
estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018 que és el següent: 
 
1 de gener (Cap d’Any) 
6 de gener (Reis). 
30 de març (Divendres Sant). 
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 
1 de maig (Festa del Treball). 
15 d'agost (l'Assumpció). 
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
1 de novembre (Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
8 de desembre (la Immaculada). 
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve). 
 
L’esmentada Ordre estableix que, a més de les festes esmentades, es fixaran dues festes locals, 
retribuïdes  i no recuperables a proposta dels Ajuntaments. 
 
En conseqüència, aquesta alcaldia proposa al ple de l’ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
1r. Designar les dues Festes Locals reglamentàries d’aquest municipi pel proper any 2018, els dies 25 
de juliol, festivitat de Sant Jaume i 12 de novembre, festivitat de Sant Martí, Patró de la Vila. 
 
2n. Notificar aquesta acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, als 
efectes escaients. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
 
03.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  

 
Expedient número 03/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferències de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 142 de data 27 de juny s’ha ordenat la incoació de l’expedient per fer 
transferències de crèdit en el marc del pressupost vigent d’aquesta corporació. 
 
 
2. L’Ajuntament de Xerta vol executar els següents projectes, per als quals hi aplicació pressupostària 
al pressupost de 2017, però aquesta és insuficient: 
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Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de Programa Denominació Import 

6 63 631 631.01 920 Arranjament 
Av. Estació  

20.000,00€ 

6 63 632 632.02 323 Reforma Fase 1 
Escoles  

30.000,00€ 

 
3. L’import total dels projectes ascendeix a: 
 
- Arranjament Av. Estació: 67.884,19€ 
- Reforma Fase 1 Escoles:   42.551,71€ 
 
4. Per tant, per poder atendre aquestes despeses per a les quals la consignació és insuficient, cal 
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit per un import de: 
 

Denominació Crèdit inicial Import a suplementar 

Arranjament Av. Estació  20.000,00€ 47.884,19€ 

Reforma Fase 1 Escoles  30.000,00€ 12.551,72€ 

 
5. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir. L’Ajuntament de Xerta 
disposa del següent crèdit a les següents aplicacions: 
 

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Romanent 
de crèdit a  
27/06/2017 

6 60 600 600.00 920 Inversió terrenys  20.463,43€ 

6 63 631 631.02 165 Prolongació enllumenat 
públic 

20.000,00€ 

6 63 632 632.03 920 Arranjament Ambugorro 
i La Pau 

14.861,53€ 

6 63 631 631.03 920 Arranjament Avinguda 
Martí Martí 

8.000,00€ 

2 21 210 210.00 454 Reparacions Infraest. 
(Carrers, camins...) 

31.148,45€ 

 
Atès que l’Ajuntament de Xerta, no disposarà de la totalitat dels romanents de crèdit consignats en 
aquestes aplicacions pressupostàries s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
Partides de despeses amb baixa de crèdit  

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Romanent 
de crèdit a 
27/06/2017 

Import 
baixa crèdit 

6 60 600 600.00 920 Inversió terrenys  20.463,43€ 20.463,43€ 
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6 63 631 631.02 165 Prolongació 
enllumenat públic 

20.000,00€ 20.000,00€ 

6 63 632 632.03 920 Arranjament 
Ambugorro i La Pau 

14.861,53€ 10.000,00€ 

6 63 631 631.03 920 Arranjament Av. 
Martí Martí 

8.000,00€ 8.000,00€ 

2 21 210 210.00 454 Reparacions 
Infraest. (Carrers, 
camins...) 

31.148,45€ 1.972,48€ 

 
Total baixa crèdit: 60.435,91€ 
 

Partides de despeses amb alta de crèdit  

Capítol Article Concepte Subconcepte Grup de 
Programa 

Denominació Import Import  
alta crèdit 

6 63 631 631.01 920 Arranjament Av. 
Estació  

20.000,00€ 47.884,19€ 

6 63 632 632.02 323 Reforma Fase 1 
Escoles  

30.000,00€ 12.551,72€ 

 
Total alta crèdit: 60.435,91€ 
 
6. El Regidor d’Hisenda ha fet la corresponent proposta de modificació i la Secretaria interventora, en 
data 28 de juny ha emès informes favorables.  
 
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: 
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1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2017 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. 
 
El Sr. Espinach diu que s’abstindrà perquè entén que el Pressupost quan s’aprova no està prou 
treballat, i aquesta modificació li dóna la raó, és la tercera modificació que es fa; no és que li sembli 
malament tal i com es planteja l’esmentada modificació, però insisteix que si es fa es perquè en el 
seu dia no es va preveure correctament.  
 
El Sr. Alcalde, dirigint-se al Sr. Espinach, li respon que ja hauria de saber, essent conseller al Consell 
Comarcal del Baix Ebre, de les continues modificacions de pressupost que es fan al Consell a forma 
d’exemple. Aquestes modificacions formen part del funcionament normal que tenen les 
Administracions Públiques. D’altra banda ressalta que cap obra important afectada per aquesta 
modificació que estava compromesa al pressupost es veurà afectada, excepte el projecte d’ampliació 
de l’enllumenat que es realitzarà al proper exercici.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova amb els vots favorables de l’alcalde, els cinc regidors de Més per Xerta, 
els dos regidors del PDeCAT, el Sr. Crivellé i el Sr. Falcó i l’abstenció del Sr. Espinach, regidor del 
PDeCat. 
 
 
04.-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. 112 al 147 : 
 

Núm. Data Tipologia CONTINGUT  

112 30/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 

113 30/05/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

114 30/05/2017 CONTRACTACIO 
Declarada deserta la licitació de la concessió del Bar 
Casal 

115 31/05/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

116 31/05/2017 CONTRACTACIO 
Adjudicació obra C/Ambugorro i C/La Pau Fase 1 a 
l'empresa Vent i Sol 2010 SL 

117 01/06/2017 CONTRACTACIO 
Requeriment fiança concessió de l’explotació del 
servei de bar Casal Municipal de Xerta  

118 01/06/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures maig 2017 

119 02/06/2017 CONTRACTACIO 
Atorgament de la concessió de l'explotació del 
servei de bar Casal Municipal de Xerta  

120 02/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

121 05/06/2017 URBANISME Llicència d'obres acctuació amb Projecte 
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122 05/06/2017 URBANISME Llicència d'obres acctuació sense Projecte 

123 05/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

124 05/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

125 05/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

126 06/06/2017 TARGETES D'APARCAMENT Autorització expedició  targeta d'aparcament 

127 07/06/2017 INTERVENCIÓ Aprovació pagament factura veterinaris bous  

128 07/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

129 13/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL 
Manteniment altes i tramesa al CE proposta baixes 
per no residir extrangers comunitaris 

130 13/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

131 13/06/2017 PERSONAL 
 Contracte substitució de la baixa maternal d' A. 
Serrano a L. Ribera 

132 14/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

133 15/06/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple extraordinari 21 de juny de 2017 

134 15/06/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació Pla de Seguretat i Salut de l'obra Fase 1 
Arranjament C/Ambugorro i C/La Pau 

135 19/06/2017 URBANISME 
Requeriment per tal que sol.licitin llicència d'obres i 
presentin Projecte 

136 21/06/2017 URBANISME Llicència d'obres acctuació sense Projecte 

137 21/06/2017 URBANISME Llicència d'obres acctuació sense Projecte 

138 21/06/2017 ACTIVITAS 
Requeriment de documentació Comunicació prèvia 
obertura Restaurant 

139 21/06/2017 CONTRACTACIO Aprovació inicial Projecte Av. de l'Estació  

140 21/06/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació inicial Projecte Reforma i Millora de 
l'accés a les Escoles Municipals 

141 27/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

142 27/06/2017 INTERVENCIÓ 
Inici expedient modificació pressupost per 
transferència de crèdit 03/2017 

143 30/06/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

144 03/07/2017 URBANISME 
Aprovació devolució fiances residus de la 
construcció del mes de juny de 2017 

145 03/07/2017 TARGETES D'APARCAMENT Renovació Targeta d'Aparcament 

146 03/07/2017 INTERVENCIÓ  Aprovació factures juny 

147 04/07/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Ordinari 7 juliol 2017 

 
 
05.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2016 

 
ANTECEDENTS 
 
1. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 60/2017 de 20 de març de 2017 l’alcalde va resoldre iniciar la 
tramitació administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte 
general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu. 
 
2. En data 26 d’abril de 2017 la secretària interventora va emetre informe favorable relatiu al compte 
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general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les 
següents: 
 

1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no 

corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un 

estalvi de 560.089,23 €. 

 

2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria 

per a despeses generals de 331.636,18€ La gestió de la tresoreria presenta un superàvit 

anual de 141.728,52€. 

 

3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 

309.108,82€, un grau d’execució del pressupost de despeses del 71 % i d’ingressos del 80 

%. 

 

4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de 

l’ens local,  aquest presenta una capacitat de finançament de 186.542,01€, un 

compliment de la regla de la despesa de 74.074,50€, un rati de deute viu de 33,89 % i un 

PMP del darrer trimestre de 2016 de -21,39 dies. 

 

5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases 

d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents 

del simplificat.. 

 
3. En data 27 d’abril de 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 98/2017 es va convocar la Comissió 
Especial de Comptes per al dia 23 de maig de 2017 a les 18.00. 
 
4. En data 23 de maig de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar 
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general. 
 
5. En data 6 de juliol de 2017 la secretària interventora ha certificat que el Compte General es va 
exposar al públic durant el termini de 2 de juny de 2017 a 5 de juliol de 2017 i que durant el termini 
d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a 
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels 
següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
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- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’entitat local, a final d’exercici per nom o raó social de l’entitat bancària. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2016 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats 
en la part expositiva. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
 
09.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Espinach voldria saber el cost total de la inversió del Bar Casal i de les obres de reforma de la 
zona de les piscines. Agrairia se li facilitessin els números i demana si es possible saber en la relació 
de factures que cada mes si se li fan arribar, si es podria indicar la partida pressupostària a la que 
s’imputen. 
 
El Sr. Alcalde respon que se li facilitarà la documentació que demana.  
 
Canviant de tema, el Sr. Espinach comenta que ha vist que l’ordre d’execució contra Bankia continua, 
atès que hi ha un Decret en relació a aquest expedient. El Sr. alcalde respon que l’expedient continua 
la seva tramitació, tot i que aquesta és més lenta del que tots voldrien.  
 
En relació a l’explotació del Bar Casal el Sr. Espinach pregunta si les condicions són les mateixes que 
les del plec que es va aprovar. El Sr. Aviñó respon que si, tot i que no es va presentar ningú a la 
licitació. 
 
Pel que fa a l’incident, ara fa dos caps de setmana, amb un grup de gitanos, a la piscina, el Sr. 
Espinach pregunta si s’ha pres alguna mesura al respecte. El Sr. Alcalde comenta que va parlar amb el 
Cap dels Mossos d’Escuadra de l’ABP del Baix Ebre per tal d’advertir-lo i buscar possibles solucions, 
concloent que al tractar-se d’una piscina pública  no es pot reservar el dret d’admissió, ara bé, el que 
si s’ha de fer és que tothom compleixi les normes establertes, les respecti i no les infringeixi. Qui no 
les compleixi, serà advertit pel socorrista o per la persona que se n’encarrega del control d’entrades; 
i si fa cas omís, aleshores caldrà avisar als Mossos d’Esquadra per tal de fer complir la norma i 
expulsar als infractors del recinte.  
 
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que avui la Generalitat de Catalunya ha publicat el 
llistat de les persones condemnades durant el franquisme, entre les quals n’hi ha moltes de Xerta. 
Una d’aquestes va ser l’alcalde, el Sr. Daniel Mayor i Martínez, conegut com Sr. Daniel de Toma, 
intel·lectual i republicà, que fou sotmès a un consell de guerra i condemnat a mort i executat a 
Tarragona l’any 1939. L’ajuntament ha decidit retre un homenatge a la seva persona dedicant-li el 
nou carrer que s’obrirà properament a la urbanització de la zona de la Fabriqueta. El Sr. Aviñó explica 
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que és un deure històric retre-li homenatge; d’ell se’n sap que era un bona persona i sempre va 
intentar ajudar als seus convilatants. 
 
Per acabar, la Sra. Núria Solé, comenta que ahir va assistir a l’entrega d’orles de l’Institut de 
Roquetes i es van atorgar dos beques a dos alumnes de Xerta, manifesta la seva satisfacció i alegria 
per aquest motiu.  
 
Finalment, la Sra. Solé també recorda que aquest cap de setmana es du a terme, a les piscines 
municipals, la campanya Mulla’t, i anima a tots a participar-hi, atès que es tracta d’una campanya 
solidària que recapta fons per combatre la malaltia de l’esclerosi múltiple.  
 
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 22:47 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que 
s’estén en nou (9) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 


