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ACTA  NÚM. 4  

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

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 7 d’abril 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 77/2017 de 4 
d’abril de 2017, tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció d’un nou punt a l’ordre 
del dia: “PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 
2017”, atès que ja s’havia enviat la convocatòria del Ple. Per tant, se sotmet a votació i s’aprova per 
unanimitat de tots els assistents la introducció d’aquest punt; es tractaran els punts següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta d’intervenció relativa a la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 

2016. 
3. Proposta d’aprovació de transferències de crèdit (02_2017 2a modificació de pressupost). 
4. Proposta modificació puntual 005 Modificació puntual del POUM de Xerta 005 Àmbit Casa 

Bayot_Plaça Major, 2. 
5. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2017 al conveni marc signat entre el Consell Comarcal 

del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta en matèria de Serveis socials i Benestar i altres 
programes relatius al benestar social – servei d’ajuda a domicili. 

6. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2017 al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la prestació dels serveis socials d’atenció 
primària. 

7. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2017 al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la realització del banc d’ajudes 
tècniques (BAT) dins del programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció a les persones amb dependències (PRODEP). 

8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de Xerta per al funcionament del servei d’informació i atenció a les dones 

(SIAD) per al 2017. 
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9. Proposta aprovació moció de suport al projete Life Migratoebre 

10. Proposta aprovació moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum 

11. Proposta d’acolliment a la subvenció del Departament de Governació destinada a abonar 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins 2000 habitants perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2017 

12. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2017 

13. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 

14. 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. 3 de data 3 de març de 2017  
 
02. INFORME - PROPOSTA D'INTERVENCIÓ RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2016 

 
La secretària interventora ha emès el següent informe amb la proposta: 
 

INFORME - PROPOSTA D'INTERVENCIÓ RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2016 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 1 de març de 2017 l’Alcalde mitjançant Decret d’alcaldia núm. 52/2017 va 
aprovar la liquidació de l'exercici 2016. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 331.636,18€ 
b) Estabilitat: 186.542,01euros 
c) Rati de deute viu: 33,89% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0€ 

 
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en data 31 de desembre de 2016 té un valor de -21,39. 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2017 és de -23.780,15€ 

Fonaments de dret 
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1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt 
dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de 
destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el 
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin 
superàvit en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, una vegada 
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el 
període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat 
de finançament en la liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el 
superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a 
finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de 
capacitat de finançament de l'exercici següent, si encara queda import a distribuir aquest es 
destinarà a reduir endeutament net.  
 
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament 
disponible. 
 
Ara bé, en el cas que la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 prorrogui 
per a aquest exercici l’aplicació de les regles previstes a la disposició addicional sisena de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es 
podrà destinar una part d’aquest superàvit al finançament d’inversió financerament 
sostenible. 
 
5. L'apartat 13.4 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de 2017 de la Direcció 
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, que el romanent de tresoreria 
per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la capacitat de finançament 
generada en l’exercici liquidat i en funció dels recursos líquids disponibles i de les previsions 
del pla de tresoreria esmentat en l’apartat anterior, s’ha de destinar a reduir l’endeutament 
en termes nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de 
l’exercici en curs i dels costos financers. 
 
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir 
amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en 
el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu 
l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari 
a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la 
disposició sisena de la mateixa Llei. 
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
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Ajuntaments subjectes a l’art. 32 LOEPSF 
 
Primer.-  La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del 
pressupost. 
 
Segon.- L’import del superàvit és de 186.542,01 euros. No hi ha imports en concepte de 
creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i tampoc adjudicacions finançades 
amb fons propis: 
 

Superàvit de la liquidació 186.542,01 

Creditors per despeses pendents d'aplicar a 
pressupost 0,00 

AD finançades amb fons propis 0,00 

Import a distribuir 186.542,01 

 
Tercer.- L’import a distribuir de 186.542,01 euros es distribueix de la següent manera: 
 

Import mínim de reducció d'endeutament 186.542,01 

Import màxim d'Inversió financerament 

sostenible 0,00 

 

Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 145.094,17 euros.  
 

Import de lliure disponibilitat 145.094,17 

 
Xerta, 29 de març de 2017 
 
La secretària interventora  
Roser Guinart i Subirats” 

 
El Sr. alcalde explica que amb aquesta quantitat s’amortitzarà part del préstec ICO, que a data d’avui 
té un capital pendent de 269.834,84€; per tant, si es redueix en aquest import quedarà per 
amortitzar la quantitat de 83.292,83€. El Sr. alcalde també remarca que respecte a l’any anterior, 
s’ha reduït la ràtio d'endeutament del 55,90% al 33,89%. 
 
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 02/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferències de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 74 de data 28 de març de 2017 s’inicia l’expedient de modificació de 
crèdits mitjançant transferències de crèdit entre partides del pressupost vigent.  
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2. L’Ajuntament de Xerta vol emprendre accions per recuperar i protegir diferents espais ubicats al 
terme municipal que formen part de la memòria històrica de la passada Guerra Civil (1936-1939). En 
aquest cas, es vol condicionar un important actiu patrimonial pertanyent a la Batalla de l’Ebre, que 
consta d’un conjunt de trinxeres ubicades en un turó a la zona del BARRANC DELS FORNETS amb 
coordenades geogràfiques (X) 287631, (Y) 4530640 UTM 31N ETR S89; polígon 15 parcel·la 62 del TM 
de Xerta. er poder atendre les despeses que es detallen a continuació  per a les quals la consignació 
en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per 
mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir. L’Ajuntament de Xerta 
havia consignat els següents imports a les següents aplicacions: 
 

 
Atès que l’Ajuntament de Xerta, no disposarà de la totalitat de les quantitats consignades en 
aquestes aplicacions pressupostàries, perquè el pressupost del llibre ascendeix a 6.400€ i la inversió 
en terrenys no serà possible durant aquest exercici atès que encara s’està en procés de negociació 
amb ADIF, s’ha proposat la modificació de crèdit següent: 
 
Partides de despeses amb baixa de crèdit  

 

Aplicació pressupostaria Nom Crèdit inicial Import baixa crèdit 

334/62501 Llibre recull fotogràfic de Xerta 10.000,00€ 3.600,00€ 

920/60000 Inversió en terrenys 25.000,00€ 4.536,57€ 

 
Total baixa crèdit: 8.136,57€ 

 

Partides de despeses amb alta de crèdit  

 

Aplicació  

pressupostaria 

Nom Crèdit inicial Import alta crèdit 

334/63204 Recuperació trinxeres 2.763,48€ 8.136,57 

 
Total alta crèdit: 8.136,57€ 

 
4. El Regidor d’Hisenda ha fet la corresponent proposta de modificació i la Secretaria interventora, en 
data 30 de març 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 

Aplicació pressupostaria Nom Crèdit inicial 

334/62501 Llibre recull fotogràfic de Xerta 10.000€ 

920/60000 Inversió en terrenys 25.000€ 
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compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a 
conseqüència de transferències anteriors. 
 
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es proposa 
minorar. 
 
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990 i no 
afecta a la regla de la despesa en el marc dels controls de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. (LOEPSF) 
 
5. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb 
majoria simple. 
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017 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 amb els vots favorables de l’alcalde, els cinc regidors i la regidora de 
Més per Xerta i l’abstenció dels tres regidors del PDCat, atès que ja es van abstenir a l’anterior acord 
de ple.   
 
04. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 005 DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL ÀMBIT CASA BAYOT. 

 
El Sr. alcalde explica la proposta de modificació i que aquesta ve de lluny, de quan l’ajuntament va 
adquirir casa Bayot. Tant l’anterior equip de govern com l’actual ha tingut la visió d’adaptar el 
planejament a la realitat física del municipi que en molts aspectes no reflecteix, com és el cas de la 
modificació que es proposa. Seguidament fa un resum dels errors i les dificultats que comporta per al 
desenvolupament de Xerta l’actual POUM que es va aprovar a l’any 2006, obrint un debat sobre la 
possible revisió del mateix o no.  Davant els costos que implica la revisió general, l’equip de govern 
decideix pel moment impulsar modificacions puntuals per tal de corregir errors i incongruències de 
l’actual POUM.  
 
La proposta feta pel regidor d’urbanisme és la següent:  
 

“1. ANTECEDENTS DE FET 
 
Els Serveis Tècnics municipals han redactat els documents de la modificació puntual 005 
Modificació puntual del POUM de Xerta 005 Àmbit Casa Bayot_Plaça Major, 2 que consta a 
l’expedient. 
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La secretària interventora ha emès informe jurídic en relació al procediment a seguir. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1. De conformitat amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, correspon al Ple l’aprovació inicial del POUM mitjançant acord adoptat per majoria 
absoluta.  
 
Aquest acord comporta la suspensió de tramitacions i de l’atorgament de llicències, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, per 
termini màxim de dos anys. 
 
2.2. L’edicte de la convocatòria de la informació pública s’ha de trametre en el termini de deu 
dies des de l’adopció de l’aprovació inicial i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un 
altre d’àmbit local (art. 23.1.a del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme i article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de Plans i programes). 
 
En la informació pública, conjuntament amb el pla, s’ha d’exposar un document comprensiu 
dels extrems següents: 
 
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions 
que se suspenen. 
 
b) Plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum 
de l’abast d’aquesta alteració. 
 
De la convocatòria de la informació pública i de l’aprovació inicial s’ha de donar publicitat per 
mitjans telemàtics. 
 
2.3. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar l’informe dels 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals tenen un termini d’un 
mes per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 del Decret 
legislatiu 1/2010). 
 
2.4.  Simultàniament a la informació pública s’ha de concedir audiència als ajuntaments 
l’àmbit territorial dels quals confronti amb el del municipi que és objecte del pla (art. 85.7 del 
Decret legislatiu 1/2010). 
 
Per tot això, el regidor d’Urbanisme, el Sr. Jaume Lafarga, proposa al Ple, l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.-Aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Xerta, 
Àmbit Casa Bayot. 
 
Segon.-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, 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat   8 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans 
telemàtics, amb la publicació a seu electrònica 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  
 
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
Quart.- 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.  
 
Cinquè.- Fer constar que contra l’acord 4t, 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.” 

 
El Sr. alcalde manifesta que s’abstindrà en la votació atès que dintre de l’àmbit de la mateixa, una de 
les sis finques afectades és d’un familiar seu. Se sotmet a votació i s’aprova per majoria absoluta, 
amb els vots favorables dels regidors i regidora de Més per Xerta:  Sr. Ruben Alegria, Sr. Jaume 
Lafarga, Sr. Gerard Morales, Sr. Samuel Josep Campanero i Sra. Núria Solé i les abstencions dels 
regidors del PDeCAT: Sr. Josep Lluís Espinach, Sr. Jose Miguel Falcó i Sr. Daniel Crivellé. 
 
05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2017 AL conveni MARC SIGNAT Entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I BENESTAR I 
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL – SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

 
Vista la notificació de l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre pel qual s’aprova el model 
d’annex al conveni marc per a la prestació del servei d’ajuda al domicili per al 2017. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’Annex al 
Conveni, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
 
1. Aprovar el redactat de l’annex per al 2017 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta en matèria de serveis socials i benestar i altres programes 
relatius al benestar social – servei d’ajuda a domicili. 
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2. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3. Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 11.313,80 €, del qual un 70% 
s’haurà de fer efectiu abans del dia 30 de setembre de 2017. 
 
4- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia de l’annex al 
conveni signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2017 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 
Vist l’escrit presentat pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex per 
al 2017 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ajuntament de Xerta per 
a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, el qual obra en l’expedient. 
 
Atenent que aquesta alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’annex al 
conveni, aquesta alcaldia proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1.  Aprovar el redactat de l’annex per al 2017 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per  a la prestació dels serveis socials d’atenció primària. 
 
2. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3. Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 5.025,60 euros, del qual un 70% 
s’haurà de fer efectiu abans del dia 30 de setembre de 2017. 
 
4. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del conveni 
signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2017 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA REALITZACIÓ DEL BANC 
D’AJUDES TÈCNIQUES (BAT) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES 
(PRODEP). 

  
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex per 
al 2017 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta 
per a la realització del Banc d’Ajudes Tècniques, dins del programa per a l’impuls i l’ordenació de la 
promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències el qual obra en 
l’expedient. 
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Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura de l’annex al 
Conveni, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1. Aprovar la signatura de l’annex per al 2017 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la realització del Banc d’Ajudes Tècniques, dins del 
programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones amb dependències. 
 
2. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3. Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 164,98 euros, import que s’haurà 
de fer efectiu abans del dia 31 de desembre de 2017. 
 
4. Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia de l’annex al  
conveni signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I 

ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) PER AL 2017. 

Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet el Conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per al funcionament 
del Servei d’informació i atenció a les dones, el qual obra en l’expedient. 
 
Aquest servei integral ofereix informació, atenció, orientació i assessorament en els àmbits jurídic, 
psicològic i social a més de treball comunitari. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 
aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
 
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per al funcionament del Servei d’informació i atenció a les dones per al 2017. 
 
2. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
3. Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 450,41 euros, import que s’haurà 
de fer efectiu abans del 16 d’octubre de 2017. 
 
4. Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del  conveni 
signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
09. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT AL PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE 
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El projecte LIFE MIGRATOEBRE presentat per l'Institut per al Desenvolupament de la Comarques de 
l'Ebre (IDECE) al Programa comunitari LIFE + al juny de l'any 2013 i aprovat per al seu finançament en 
un 50% del pressupost per la UE, té per objectiu la recuperació de l'esturió europeu, així com la 
millora de les poblacions d'anguila, llamprea i saboga al tram final riu Ebre. El projecte pretén, així 
mateix, fomentar la restauració de la connectivitat ecològica d'aquest tram del riu a través de la 
interconnexió dels espais naturals inclosos a la Xarxa Natura 2000. 
En particular, els objectius específics del projecte LIFE MIGRATOEBRE són: 
 

- Recuperar poblacions sanes i sostenibles d'esturions, anguiles, sabogues i llamprees en un 
termini de 20-30 anys a l'Ebre inferior. 

 

- Millorar significativament la connectivitat ecològica de la part baixa del riu Ebre, adaptant els 
obstacles actuals de la recta final (assut de Xerta, assut d'Ascó i presa de Flix) per permetre 
la migració dels peixos (aigües amunt i aigües avall), augmentar en més de deu vegades la 
disponibilitat d'hàbitats de fresa per l'esturió, la saboga i la llamprea i incrementar la 
distribució en l'àrea (i el creixement) de l'anguila. 

 

- Involucrar la comunitat així com a una àmplia xarxa de gestors de la natura, agricultors, 
pescadors, gestors de l'aigua, companyies elèctriques, agents de turisme, autoritats 
regionals i locals per treballar junts en la recuperació dels peixos migratoris i en la millora de 
la gestió ecològica en el tram final del riu Ebre. 

 

- Ser un projecte de referència i promoure, de manera integral, la millora de la connectivitat 
ecològica a la conca del riu Ebre. 

 
El projecte té una durada de 4 anys . La iniciativa està promoguda per l’IDECE amb la participació del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l'IRTA (Centre 
d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries), la Fundació Catalunya - La Pedrera i el Centre d'Estudis 
dels Rius Mediterranis (CERM). 
 
Atesa la importància que té per al territori i en particular per al nostre municipi per la seva vinculació 
al riu Ebre i la necessitat de la seva protecció. 
 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- L’Ajuntament de XERTA s’adhereix formalment al projecte LIFE MIGRATOEBRE perquè 
considera que és una actuació d’interès públic, perquè contribueix a la millora del nostre hàbitat i 
perquè defensa els valors naturals del nostre riu .  
 
SEGON.- L’Ajuntament de XERTA es compromet a treballar per donar suport institucional i logístic al 
projecte esmentat, sense que comporti necessàriament l’assumpció de cap compromís econòmic. 
 
TERCER.- Els responsables del projecte LIFE MIGRATOEBRE es comprometen a mantenir informades, 
a les entitats que donin el seu suport, de l’evolució del projecte a través del web, de Facebook, 
Twitter i Instagram del projecte. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a l’IDECE per a què aquest ho comuniqui a les entitats que 
conformen el projecte LIFE MIGRATIOBRE i a totes aquelles administracions del país i europees que 
intervinguin en el projecte de manera directa o indirecta. 
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Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple: l’alcalde, Sr. Roger Aviñó, 
els regidors i regidora de Més per Xerta:  Sr. Ruben Alegria, Sr.  Jaume Lafarga, Sr. Gerard Morales, Sr. 
Samuel Josep Campanero, Sra. Núria Solé i els regidors del PDeCAT: Sr. Josep Lluís Espinach, Sr. Jose 
Miguel Falcó i Sr. Daniel Crivellé. 
 
10. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM  

 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de 
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume 
Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, 
el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:  
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya 
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. 
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran 
majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el 
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans 
de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor 
del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs 
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un 
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 
agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
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Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat 
del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat 
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a 
l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió 
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la 
relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem 
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la 
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari 
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions 
que avui es manifesten a Catalunya.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el 
manifest del Pacte Nacional pel Referèndum  
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal el següent ACORD:  
 
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per 
Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte 
Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM).  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple: l’alcalde, Sr. Roger Aviñó, 
els regidors i regidora de Més per Xerta:  Sr. Ruben Alegria, Sr.  Jaume Lafarga, Sr. Gerard Morales, Sr. 
Samuel Josep Campanero, Sra. Núria Solé i els regidors del PDeCAT: Sr. Josep Lluís Espinach, Sr. Jose 
Miguel Falcó i Sr. Daniel Crivellé. 
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11. PROPOSTA D’ACOLLIMENT A LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DESTINADA 

A ABONAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE FINS 2000 

HABITANTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER A 

L’EXERCICI 2017. 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha publicat al DOGC núm. 7342 de 3 d’abril 
de 2017, la Resolució GAH/695/2017, de 28 de març, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntament perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals per a l’exercici 2017 (ref. BDNS 340308). 
 
El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. 
 
El període de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la Resolució en el 
DOGC i finalitza el 28 d’abril de 2017. 
 
L’article 3.3 de l’ordre estableix que la quantia de la compensació per als tres trams de població que 
determina el Decret 69/2008, d’1 d’abril, és la següent: 
Import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa): 
Fins a 100 habitants: 10.339,44 euros. 
De 101 a 500 habitants: 12.398,76 euros. 
De 501 a 2.000 habitants: 17.505,72 euros. 
Import màxim mensual (corresponent a 1 mes de dedicació completa): 
Fins a 100 habitants: 861,62 euros. 
De 101 a 500 habitants: 1.033,23 euros. 
De 501 a 2.000 habitants: 1.458,81 euros. 
 
En conseqüència, atenent l’exposat, l’Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció 
del present ACORD: 
 
1r.- Acollir-se a la convocatòria de per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2017. 
 
2n.- Determinar que el càrrec electe beneficiari de la compensació econòmica corresponent a 
l’ajuntament de Xerta  sigui l’alcalde de la Corporació.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 
 
12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2017 

 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2016. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el 
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers 
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els 
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2017. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la 
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total d’habitants del 
municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016. El resum que s’aprova és el 
següent: 
 

 RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
  Homes Dones Població 

 Homes %T.Homes Dones %T.Dones Població %Total 

TOTAL 
MUNICIPI 

579 48,70 610 51,30 1189 100 

 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a 
la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions 
tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
13.-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. 51 al 77 de l’any 2017: 
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14.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Pren la paraula el Sr. Espinach i comenta les factures de la inversió al Camp de futbol, el Sr. Lafarga fa 
breu explicació dels números. 
 
Atès que no hi ha més preguntes, i sense més assumptes a tractar, l’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 setze 
(16) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 

51 01/03/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures febrer 2017 

52 01/03/2017 INTERVENCIÓ Aprovació liquidació pressupost exercici 2016 

53 01/03/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 

54 03/03/2017 CONTRACTACIO Aprovació expedient contractació obres 

55 07/03/2017 URBANISME Concessió llicència municipal d'obres 

56 07/03/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 

57 08/03/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

58 08/03/2017 CONTENCIÓS Interposició recurs contenciós administratiu  

59 15/03/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

60 20/03/2017 INTERVENCIÓ Inici expedient aprovació Compte General 2016 

61 21/03/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

62 22/03/2017 TARGETES D'ARMES Expedició targeta d'armes 4a categoria 

63 22/03/2017 ACTIVITATS Inscripció activitat 

64 22/03/2017 
TARGETES 

D'APARCAMENT 
Autorització expedició targeta d'aparcament 

65 22/03/2017 
TARGETES 

D'APARCAMENT 
Autorització expedició targeta d'aparcament 

66 22/03/2017 INTERVENCIÓ Adhesió a la tarifa plana de la SGAE per a l'any 2017 

67 23/03/2017 
TARGETES 

D'APARCAMENT 
Autorització expedició targeta d'aparcament 

68 24/03/2017 LIQUIDACIÓ TOVP Aprovació liquidació TOVP empreses energètiques 

69 24/03/2017 INTERVENCIÓ Inici expedient modificació pressupost per generació de crèdit Exp.01/17 

70 27/03/2017 INTERVENCIÓ 
Aprovació expedient modificació pressupost per generació de crèdit 
Exp.01/17 

71 28/03/2017 PERSONAL Pròrroga contracte Sr. Joan Mola 

72 28/03/2017 LIQUIDACIÓ TOVP Aprovació liquidació TOVP empreses energètiques 

73 28/03/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

74 28/03/2017 INTERVENCIÓ 
Inici expedient modificació pressupost per transferència de crèdit 
Exp.02/17 

75 29/03/2017 LIQUIDACIÓ TOVP Aprovació liquidació TOVP empreses energètiques 

76 03/04/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures març 2017 

77 04/04/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Ordinari 4 d'abril de 2017 


