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ACTA  NÚM. 2  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2017 

 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 9 de febrer 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  (CiU) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (CiU)  
- Daniel Crivellé Egea (CiU) 
 

Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Roser Guinart Subirats, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la 
vàlida constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de 
l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 31/2017 de 6 de 
febrer de 2017, es tractaran els punts següents: 
 
1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta aprovació modificació  règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes. 
3. Proposta aprovació compromís de l’ajuntament de Xerta de destinació de part del pam al Projecte 

executiu de reforma i millora de les escoles municipals. 
4. Proposta d’acord de l’ajuntament de Xerta d’adhesió al Contracte Derivat 2015.05 D1 de l’acord 

marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 
2015.05).  

5. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre l’execució trimestral 4r trimestre. 
6. Dació de compte del període mig de pagament del 4r trimestre. 
7. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust 4r trimestre. 
8. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
9. 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. 15 de data 15 de desembre de 2016  
- Sessió extraordinària núm. 1 de data 12 de gener de 2017 
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02.  PROPOSTA D’APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ  RÈGIM DE DEDICACIÓ I 
RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.  

 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny de 2015 i en la sessió extraordinari núm. 13 de data 19 de juny de 
2015 es va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
 

“PRIMER. Establir que, amb efectes del dia 14 de juny de 2015 s'estableixi el següent 

règim de dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació: 

 

Nom i 

cognoms 

Règim de 

 dedicació 

Percentatge de 

 dedicació 

Retribució  

(euros bruts anuals) 

Roger 

Aviñó 

Martí 

Exclusiva 100% 17.505,72€ 

 

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues i donant-los d’alta al règim 

general de la Seguretat Social.” 

 
No es va establir cap règim d’indemnitzacions a favor de la resta de membres de la corporació. 
 
1.2. Havent estat aprovat definitivament el Pressupost de 2017 es considera necessari la modificació 
d’aquesta retribució i l’establiment d’un règim d’indemnitzacions a favor de la resta de membres de 
la corporació. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres 
de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que 
estableixi el ple de la corporació. 
 
3. PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
1r. Establir que, amb efectes del dia 1 de febrer de 2017 s'estableixi el següent règim de dedicacions i 

retribucions: 

 

Nom i cognoms 
Règim de 

 dedicació 

Percentatge de 

 dedicació 

Retribució  

(euros bruts anuals) 

Roger Aviñó Martí Exclusiva 100% 20.505,€  
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2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, estant d’alta al règim 
general de la Seguretat Social. 
 
3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència als 
plens ordinaris  que es detallen tot seguit: 
 

- Ple: 50 euros bruts/sessió. 
 
4rt. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
03.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE DESTINACIÓ DE PART 
DEL PAM AL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I MILLLORA DE LES ESCOLES MUNICIPALS 

 
En data 3 de novembre de 2016 es va presentar sol·licitud d’assistència a la Diputació de Tarragona 
per a la redacció d’un Projecte de reforma i millora de les escoles municipals.  
 
Amb posterioritat, en data 14 de desembre de 2016 es va aixecar Acta de visita per part de Diputació 
per tal de determinar l’acceptació de la petició d’assistència. 
 
La Diputació de Tarragona, d’acord amb l’esmentada Acta de visita, estima que la redacció total del 
projecte seria d’uns 100.000€ i per redactar-lo demana certificat de disposició de finançament. 
 
Tenint en compte la propera convocatòria del PAM 2017-2020 durant el primer trimestre de 2017 
per part del mateix ens i havent estat aprovat definitivament el pressupost municipal de 2017 on es 
preveu una aplicació pressupostària de 30.000€ per destinar-la a inversió de les Escoles.  
 
Per tot això, i a petició de la mateixa Diputació de Tarragona, es proposa al ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.-  Destinar l’aplicació pressupostària núm. 632.02 Escoles corresponent al Pressupost 
municipal de 2017 per un import de 30.000€ a l’execució d’una primera fase d’aquesta obra.  
 
Segon.-  Comprometre’s a incloure aquesta fase i les restants a la sol·licitud de subvenció d’acord 
amb les bases de la imminent convocatòria del PAM 2017-2020 
 
Tercer.-  Demanar a Diputació de Tarragona que redactin el més aviat possible,  l’esmentat projecte 
per tal de poder-lo incloure en la convocatòria del proper PAM. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
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04.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE XERTA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 
2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05). 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i 
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 
1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: 
Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització 
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord 
amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del 
Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va 
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 
10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a 
l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a 
l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar 
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària 
ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de 
la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL 
de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte 
derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
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Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i 
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Que el municipi de Xerta s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), 
per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb 
el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
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Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426  

2.0 DHA 38,043426  

2.0 DHS 38,043426  

2.1 A 44,444710  

2.1 DHA 44,444710  

2.1 DHS 44,444710  

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de 

gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE 

núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 
6ª, 08007, Barcelona). 
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Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte 
derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, 
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
05.- DACIÓ COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4R TRIMESTRE 2016 

 
La secretària dona compte de l’informe d’execució trimestral del quart trimestre de 2016: 
 
 

“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE 2016 
 
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 
354.479,35€ 
 
El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 420.456,52€, la capacitat de finançament és de 
185.396,91€ i es compleix amb la regla de la despesa per import de 86.206,35€. 
 
La qual cosa s’informa per al coneixement d’aquest corporació. 
 
Xerta, a 1 de febrer de 2016. 
 
La secretària interventora 
Roser Guinart Subirats” 
 
 
06.- DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4R TRIMESTRE 2016 

 
Es dona compte del període mig de pagament del 4rt trimestre.  
 

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 

 
* 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 Administración 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. 
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07.  DACIÓ COMPTE INFORME  COMPLIMENT PLA AJUST 4R TRIMESTRE 2016. 

 
La secretària interventora dona compte del compliment del pla d’ajust del quart trimestre de 2016: 
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE  
DEL AYUNTAMIENTO DE XERTA 4 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.  
 
- 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:  
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(En miles de euros) 
Antigüedad 

Total 

Año: 2016 

Año 
2015 

Año 
2014  

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Capítulo 2  0,00 0,00 0,00 71,92 0,00 0,00 0,00 71,92

Capítulo 6  0,00 0,00 0,00 90,34 0,00 0,00 0,00 90,34

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

Total  0,00 0,00 0,00 162,26 0,00 0,00 0,00 162,26

 
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

 
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 2016 
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% 
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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 

84,00 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  

84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100%

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 

0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 0%
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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 30 de enero de 2017. 
 
 La Secretària Interventora” 
 
 
08.-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. 277 al 294 de l’any 2016. I del Decret 
núm. 1 al 31 de l’any 2017. 
 
El Sr. Espinach fa una observació atès que ha detectat una errada en un dels Decrets de la relació 
facilitada i també demana informació en relació al decret que fa referència a l’aprovació de les 
factures del mes de desembre.  
 
 
09.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Espinach vol fer un prec; demana que la sala polivalent no sigui llogada per a fer menjar varis, 
atès que l’ajuntament ha fet una inversió climatitzant-la, pintant-la i adequant l’enllumenat i 
considera que és una sala per a reunions, però no per a festes dels particulars. Vol expressar la seva 
opinió i que consti aquesta queixa; comenta que ho diu de manera general. 
 
El Sr. alcalde respon que és una observació respectable, la seva, però que ell entén que si la sala “és 

del poble”, que se’n beneficiï la gent del poble. Són diferents punts de vista, si fos la Sala d’Actes ho 
entendria, però es tracta de la Sala Polivalent i fins al moment no hi ha hagut cap problema, els 
particulars paguen una fiança de 120€ a més de la taxa d’ús de l’espai tal com marca l’ordenança 
municipal.  
 
 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan 
són les 23:10 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en 
dotze (12) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 
 
 
 

relativas a Gastos  


