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ACTA  NÚM. 15  

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

 

 
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:03h del dia 1 de desembre 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) 
- Daniel Crivellé Egea (PDeCAT)  
- Jose Miguel Falcó Espuny (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 272/2017 de 28 
de novembre de 2017, es tractaran els següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta aprovació plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir 

per la contractació del servei de neteja de les instal·lacions municipals i aprovació de 
l’expedient de contractació. 

3. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Xerta  i Sorea  per a la 
creació d’un fons de solidaritat. 

4. Proposta d’aprovació, si s’escau, d’inici de la formulació de la modificació puntual 007 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal Àmbit Villa Retiro i aprovació inicial.  

5. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
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. 13 de 2 de novembre de 2017 
- Sessió extraordinària núm. 14 de 22 de novembre de 2017 
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02. PROPOSTA APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS 
QUE HAN DE REGIR PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 253/2017 de data 2 de novembre de 2017 es va acordar: 
 

“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.  
 
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. (...)” 

 
1.2. El Ple, en data 2 de novembre de 2017 va acordar: 
 

“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.” 

 
1.3 Mitjançant providència de l’Alcaldia de data 6 de novembre de 2017 es va resoldre iniciar 
l’expedient administratiu per a la contractació  del servei de neteja de les instal·lacions municipals 
que és necessari per al correcte funcionament i prestació del servei, per un import de 41.000€ i 
8.610€ d’IVA i es va demanar a la secretaria intervenció municipal un informe sobre  el procediment 
legal a seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària, així com la redacció del corresponent 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques. 
 
1.4.  En data 8 de novembre de 2017 es va informar respecte al finançament d’aquest expedient, 
indicant, que es tramitaria mitjançant expedient anticipat de despesa d'acord amb l'article 110 del 
TRLCSP i aniria amb càrrec a la aplicació pressupostària següent: 
 

Classif. Econòmica Àrea Despesa Classif. Orgànica 

22700 920 0 
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1.5. Per tant, s’ha elaborat un Plec de clàusules administratives particulars i tècniques. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
b) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
c) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP). 
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de 

contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la 
LCSP 

e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

f) Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions 
Públicas 

 
2.2. El present contracte té la consideració de contracte de serveis de conformitat amb l’article 10 i 
l’Annex II del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives a tenor de 
l'article 19 de la citada Llei. 
 
2.3.  En els termes del que disposa la DA 2a de la TRLCSP, i atès que l’import dels recursos ordinaris 
del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2017 ascendeix a 1.017.643 €, i que l’import de la 
contractació anual és de 49.610 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 41.000 € pressupost 
net, i 8.610 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%;  si tenim en compte 
que la licitació es fa per tres anys prorrogables a tres més, s’estima un import total de 297.660€, 
correspon doncs al Ple  la competència com a òrgan de contractació, per quant suposa més del 10% 
dels referits recursos ordinaris. 
 
2.4 Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert, regulat als 
articles 157 a 161 del TRLCSP. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
  
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la 
contractació de l’externalització del servei de neteja de les instal·lacions municipals, 49.610 €, IVA 
inclòs, amb el desglossament següent: 41.000 € pressupost net, i 8.610 € en concepte d’Impost sobre 
el valor (IVA) afegit al tipus del 21%. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació. 
 
Tercer. Optar pel procediment obert per l’adjudicació del present contracte. 
 
Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 15 dies 
naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPT i al Perfil 
del Contractant. Les proposicions s’han de lliurar en el Registre general de l’Ajuntament de Xerta 
(Plaça Major, 13 de Xerta), de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres. Si el darrer dia d'aquest termini 
fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat   4 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

Cinquè. El present expedient es tramita mitjançant expedient anticipat de despesa d'acord amb 
l'article 110 del TRLCSP, i en conseqüència, s’autoritza una despesa sense perjudici del que preveu 
l'article 110.2 relatiu a l'obligació, pel cas que el contracte es formalitzi a l'exercici anterior al de la 
iniciació de l'execució, de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte, la qual cosa es notificarà 
oportunament a l'adjudicatari. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
03.  PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE XERTA  I 
SOREA  PER A LA CREACIÓ D’UN FONS DE SOLIDARITAT 

 
Vist el conveni proposat per l’empresa SOREA que es reprodueix a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE XERTA  I SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. 

 
Xerta, a ............... de 2017. 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Roger Aviñó Martí, Alcalde de l’ AJUNTAMENT DE XERTA, les 
circumstàncies personals del  qual s’ometen per raó del càrrec, actuant en la seva 
representació en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 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 facultat per aquest acte per acord de ple de data..... . 
 
I d’altra part, el Sr. Joaquim Vicens Alay, major d’edat, amb NIF núm. 40533451-E, en 
nom i representació de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U. (en endavant, SOREA, S.A.U.), amb domicili a Barcelona (08038), Passeig de la 
Zona Franca, 48 i amb CIF núm. A-08146367, actuant en virtut d’apoderament suficient 
segons així consta en escriptura pública atorgada en data 29 de novembre de 2016, 
davant el Notari de Barcelona, la Sra.  Maria Isabel Gabarró Miquel, sota el número 2953 
del seu protocol.   
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest 
Conveni i  
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una 
caiguda dels ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies, motiu pel 
qual un nombre creixent de llars manifesten dificultats per a fer front a les despeses de 
l’habitatge. 
 
II.- Que SOREA, S.A.U., com a prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de 
l’aigua a la comarca del Baix Ebre, és una empresa compromesa i socialment 
responsable amb les persones que hi viuen, essent plenament conscient que l’aigua és un 
element de primera necessitat per a la vida de les persones.  
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III.- Que, en aquest context econòmic, SOREA, S.A.U. ha proposat a l’ AJUNTAMENT DE 
XERTA,  la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc 
d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 
1.000€. 
 
Concretament, el Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament 
de la factura de l’aigua a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i 
vulnerabilitat econòmica d’acord amb allò establert en aquest Conveni. 
 
IV.- Que els Serveis socials de l’ AJUNTAMENT DE XERTA, de conformitat amb l’article 3.1 
de la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat 
“assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida 
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats 
socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones”. 
 
En aquest sentit, els Serveis socials de l’ AJUNTAMENT DE XERTA s’adrecen especialment 
a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i 
econòmic i de situacions de vulnerabilitat, i a la promoció d’actituds i capacitats de les 
persones com a principals protagonistes de llur vida. 
 
En conseqüència, les parts atorguen el present Conveni per establir els mecanismes de 
col·laboració entre l’ AJUNTAMENT DE XERTA i SOREA, S.A.U., que es subjectarà a les 
següents, 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE. 
 
Aquest Conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ AJUNTAMENT DE XERTA i 
SOREA, S.A.U. en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de 
Solidaritat posat en marxa per SOREA, S.A.U. al municipi de Xerta, sempre que es 
compleixin els requisits determinats per l’ AJUNTAMENT DE XERTA. 
 
SEGONA.- FONS DE SOLIDARITAT 
 
Durant la vigència d’aquest Conveni SOREA, S.A.U. dotarà, a fons perdut, un Fons de 
Solidaritat per un import de 1.000€ , destinat a la concessió dels ajuts que es detallen a 
la present clàusula.  
 
L’ajut que ofereix SOREA, S.A.U. mitjançant el Fons de Solidaritat està dirigit a les 
persones amb greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua 
potable al seu habitatge, i comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua 
informades per l’ AJUNTAMENT DE XERTA, que seran abonades a càrrec al Fons de 
Solidaritat constituït per SOREA, S.A.U.  
 
La concessió dels ajuts quedarà condicionada a l’existència de crèdit en el Fons de 
Solidaritat, de manera que un cop esgotada la dotació del Fons de Solidaritat no 
s’atorgaran nous ajuts.  
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L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’ AJUNTAMENT DE XERTA autoritzi, 
en els terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol de Regulador de 
Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa 
referència a l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
TERCERA.- ATORGAMENT DELS AJUTS. 
 
Les persones que compleixin els requisits establerts per l’ AJUNTAMENT DE XERTA i 
vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de 
l’ AJUNTAMENT DE XERTA per a efectuar la corresponent sol•licitud via instància al 
registre de l’Ajuntament. 
  
Un cop Serveis socials de l’ AJUNTAMENT DE XERTA hagin valorat la procedència de 
l’atorgament de l’ajut ho comunicarà a SOREA, S.A.U., indicant el període/s de facturació 
sobre el/s qual/s s’haurà d’aplicar l’exempció.  
 
Rebuda per part de SOREA, S.A.U. la comunicació de la procedència de la concessió de 
l’ajut, les factures informades per l’ AJUNTAMENT DE XERTA s’abonaran a càrrec del 
Fons de Solidaritat. Amb la confirmació de la procedència de l’atorgament de l’ajut, si 
escau, també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent 
reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat.  
 
QUARTA.-  PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL FONS DE SOLIDARITAT. 
 
L’AJUNTAMENT DE XERTA, a través dels seus Serveis socials, col•laborarà amb SOREA, 
S.A.U. en la promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis 
socials de la iniciativa de SOREA, S.A.U., dels avantatges que comporta i dels requisits 
per poder accedir-hi, segons les condicions establertes pel propi AJUNTAMENT DE XERTA. 
 
CINQUENA.-  DURADA. 
 
Aquest Conveni tindrà una vigència fins que s’exhaureixi l’import destinat al Fons de 
Solidaritat.  
 
SISENA.-  EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
Seran causes d'extinció del present Conveni les següents: 
  
1. L’exhauriment de l’import destinat al Fons de Solidaritat. 
2. El mutu acord de les parts. 
3. L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n deriven. 
4. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se'n 
deriven. 
  
SETENA.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
Les parts signants d’aquest Conveni respectaran les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
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desembre, així com de qualsevol altra norma vigent o que pugui aprovar-se en un futur 
sobre la matèria, en relació amb les dades personals que puguin obtenir amb motiu de 
l’execució del present conveni. 
 
VUITENA.- JURISDICCIÓ  
 
Pel cas dels possibles litigis que del present Conveni es poguessin derivar, les parts, de 
mutu acord, estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme 
municipal de Xerta. 
 
I com a prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present Conveni 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i en la data assenyalats en 
l’encapçalament. 
 
Per L’AJUNTAMENT DE XERTA                          Per SOREA, S.A.U. 
Sr. Roger Aviñó Martí    Sr. Joaquim Vicens Alay 
 Alcalde - President                       Gerent de concessions Ebre” 

 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura d’aquest  Conveni 
i el protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica 3entre 
SOREA i l’Ajuntament de Xerta, , aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del 
següent ACORD:  
 
Primer. Aprovar la signatura de l’esmentat conveni entre SOREA i l’Ajuntament de Xerta per 
possibilitar l’accés de les persones usuàries dels servei municipal d’abastament d’aigua potable en 
situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per SOREA 
 
Segon. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’empresa SOREA i als Serveis Socials del Consell comarcal del 
Baix Ebre. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al Ple  
 
04. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INICI DE LA FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL 007 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ÀMBIT VILLA RETIRO I APROVACIÓ 
INICIAL.  

 
1. ANTECEDENTS DE FET 
  
1.En data 28 de novembre de 2017  (RE 1/2017/1378 ) el Sr.  Julián Gatón Monllao en representació 
de l’empresa Hotel Villa Retiro SL (Nif B-43.733.294) presenta escrit i documentació, demanant que 
l’Ajuntament de Xerta, assumeixi la iniciativa pública en la tramitació d’aquesta modificació.  
 
Amb aquesta modificació es pretén modificar el paràmetre urbanístic que regula les separacions 
mínimes als límits de parcel·la de la Zona de serveis privats. Clau 8. Subzona Villa Retiro Clau 8.2 al 
Camí dels Molins, 2 de Xerta. Els terrenys es situen al nord del nucli urbà del municipi de Xerta i fan 
front amb la carretera TV-3541 de Xerta a Paüls i amb la Via Verda del Baix Ebre (turisme amb 
bicicleta). El paràmetre urbanístic de les separacions mínimes als límits de parcel·la regula les 
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distàncies mínimes a què poden situar-se les façanes de les edificacions respecte dels límits del front 
(façana a vial), laterals i fons de parcel·la.  
 
2. La secretària interventora ha emès informe i els Serveis Tècnics també.  
 
Per tot això, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 101 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei 3/2012, de modificació de l’esmetat  
text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Assumir expressament la iniciativa pública per a formular la MODIFICACIÓ PUNTUAL 007 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ÀMBIT VILLA RETIRO_CAMI DELS MOLINS 2. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL 007 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL ÀMBIT VILLA RETIRO _CAMI DELS MOLINS 2. 
 
Tercer.-Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes  mitjançant anunci que 
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit local, als efectes de 
presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics, amb la 
publicació a l’etauler i a la pàgina web de l’Ajuntament de Xerta (www.xerta.cat)  
 
Així mateix, s’acorda que de manera simultània es doni audiència als ajuntaments l’àmbit territorial 
dels quals confronti amb els del municipi que és objecte de la modificació  
 
Quart.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Cinquè.- Suspendre pel termini d’un any, la tramitació de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets 
i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit 
d’aquesta modificació, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim 
urbanístic.  Aquest àmbit és identificat al plànol de delimitació que s’incorpora al present acord. En 
tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de 
planejament.  
 
Sisè.- Fer constar que contra l’acord 5è, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la 

interposició de cap tipus de recurs. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple, que representen la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
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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. 244 al 272: 
 

Núm. Data Tipologia Resum del contingut 

244 30/10/2017 
TARGETES 

D'APARCAMENT 
Autorització expedició  targeta d'aparcament 

245 31/10/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

246 02/11/2017 RÈGIM JURÍDIC 
Adhesió al III Pla de polítiques de dones del Baix Ebre 
2017-2020 del CCBE 

247 02/11/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

248 02/11/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència 

249 02/11/2017 ELECCIONS Designació locals electorals 

250 02/11/2017 ELECCIONS Designació llocs col·locació cartells 

251 02/11/2017 ELECCIONS Designació llocs actes campanya electoral 

252 02/11/2017 ELECCIONS Designació representant de l'administració eleccions 

253 02/11/2017 CONTRACTACIO Resolució contracte JADFOR 

254 03/11/2017 CONTRACTACIO 
Requeriment documentació a l'empresa REGIMOVI SL per 
poder adjudicar Projecte Estació 

255 06/11/2017 PERSONAL 
Llista d'admesos i exclosos borsa de peons i data de la 
prova de català 

256 06/11/2017 PERSONAL Llista d'admesos i exclosos llar d'infants 

257 07/11/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures octubre 

258 10/11/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació preu contradictori PC1 i 3a certificació i darrera 
obra Escoles 

259 13/11/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència 

260 15/11/2017 PERSONAL 
Aprovació bases contractació 1 persona Subvenció SOC 
(Garantia Juvenil) 

261 16/11/2017 RÈGIM JURÍDIC 
Convocatòria ple extraordinari sorteig membres meses 
electorals 

262 20/11/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

263 21/11/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol cementiri municipal 

264 21/11/2017 CEMENTIRI Concessió ús privatiu nínxol 632 Cementiri Municipal 

265 23/11/2017 CONNEXIÓ XARXES Connexió Xarxes Generals 

266 23/11/2017 
TARGETES 

D'APARCAMENT 
Autorització expedició  targeta d'aparcament 

267 23/11/2017 GUAL Autorització baixa gual 

268 23/11/2017 INTERVENCIÓ Aprovació diverses factures 

269 23/11/2017 PERSONAL 
Aprovació noves bases contractació 1 persona Subvenció 
SOC (Garantia Juvenil) 

270 23/11/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

271 24/11/2017 URBANISME Requeriment de documentació exp. primera ocupació 
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272 28/11/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple ordinari 01/12/17 

 
06. PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Jose Miguel Falcó demana la paraula perquè vol fer una queixa en relació a la deixalleria; 
explica que va anar un dia que estava oberta a la una i la persona que hi havia allí no li va deixar 
descarregar la furgoneta al·legant que el contenidor estava ple; manifesta que no és la primera 
vegada que li passa i això no es pot consentir. Pren la paraula el Sr. Alcalde i respon que se’n donarà 
trasllat al COPATE, per tal que ho traslladin a l’empresa que gestiona la deixalleria, que a data d’avui 
és FCC. 
 
Finalment, el Sr. Daniel Crivellé pregunta com està el tema del Camí del Molí; el Sr. Alcalde respon 
que després de molt de temps, la vista del judici es farà el dia 5 de desembre, dimarts vinent.  
 
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 22:45 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en 
deu (10) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 


