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ACTA  NÚM. 3  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2018 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:00h del dia 2 de febrer de 2018, 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 20/2018 de 30 
de gener de 2018, tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció d’un punt a l’ordre 
del dia, atès que ja s’havia fet i notificat la convocatòria quan l’empresa de neteja IDECAS ha 
presentat la documentació requerida per tal de procedir a l’adjudicació. El punt introduït seria: “11. 
Proposta aprovació adjudicació servei de neteja. Expedient 04/2017”. Per tant, se sotmet a votació i 
s’aprova per unanimitat de tots els assistents la urgència i la introducció d’aquest punt; es tractaran 
els següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de Xerta per al desenvolupament del programa serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents. 

3. Proposta d’aprovació de l’annex per al 2018 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. 

4. 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. 

5. Proposta d’aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Xerta 2017-2020, realitzat pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 

6. Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic. 

7. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre l’execució trimestral 4t trimestre 2017 
8. Dació de compte del període mig de pagament del 4t trimestre 2017. 
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9. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment del Pla d’Ajust 4t trimestre 
2017 

10. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
11. Proposta aprovació adjudicació servei de neteja. Expedient 04/2017. 
12. 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. 1  de data 12 de gener de 2018 
- Sessió extraordinària núm. 2 de data 25 de gener de 2018 
 
 
02. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS 

 
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 
desenvolupament del programa serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents,  el redactat del qual és transcriu seguidament: 
 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE XERTA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: 
A) Servei d’atenció diürna. 
B) Programa de suport al manteniment de les activitats dels servei d’atenció diürna durant 

els períodes de vacances escolars d’estiu i de promoció a activitats que garanteixin la 
cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos. 

C) Serveis socioeducatius davant situacions de risc. 
 

Tortosa ( Baix Ebre) , 29 desembre de 2017 

REUNITS 

 

D'una part Sandra Zaragoza Vallés, que ostenta la Presidència del Consell Comarcal del Baix 

Ebre i actua per raó de l’acord plenari de data 29 de desembre de 2017 

 

De l'altra Roger Aviñó Martí, Alcalde-President de l’Ajuntament de Xerta.  

 

Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i  

 
MANIFESTEN 

 

I. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell 

Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte programa 2016-2019 per a 
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la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 

relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Tanmateix en data 25/10/2017 es va signar 

l’addenda al contracte programa per l’exercici 2017 que inclou la fitxa econòmica del contracte 

programa 2018-2019. 

 

Aquests documents articulen els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre quant a la 

prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els objectius 

generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin aquesta 

major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 

 
II. El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de 

Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els 

serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera 

progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren 

ambdues parts. 

 

Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord 

amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun. 

 
III. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, 

estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació 

de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin 

disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les mesures que 

es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu l’atenció en el 

servei d’intervenció socioeducativa.  

 

La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 

infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i com a prestació garantida. 

Són, per tant, competència dels municipis de més de 20.000 habitants i dels consells comarcals, 

amb finançament compartit entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. 

 

Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari 

escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la 

socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències 

socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o individual, la família, i el 

treball en xarxa i amb la comunitat.  

 

Els últims anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats municipalistes 

han definit el model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents en situació de risc i les seves famílies, que ha de servir com a guia fins la regulació 

normativa d’aquests serveis.  

 

Fruit d’aquests treballs s’ha conceptualitzat el següent: 

 

A)Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servei d’atenció diürna com el servei diürn per l’atenció d’infants i adolescents en situació de 

risc ( de 3 a 16 anys), fora de l’horari escolar en els períodes lectius, i pels períodes no lectius, 

aquest horari s’amplia per abastar també l’horari escolar. Aquest servei busca donar suport, 
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estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, 

l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i compensar les mancances dels infants i adolescents 

atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.  

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies incorpora al Contracte Programa del Consell 

Comarcal del Baix Ebre 80 places amb el següent detall: 

-Deltebre: 20 places 

-Roquetes: 20 places 

-Ametlla Mar,Perelló i Ampolla: 20 places 

-Aldover, Xerta, Camarles, Aldea, Alfara, Benifallet, Paüls i Tivenys: 20 places  

 

B)Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les activitats dels serveis 

d’atenció diürna durant el període de vacances escolars d’estiu. Una d’aquestes mesures és la 

promoció d’una nova línia d’acció basada en el fet que els ens locals i les entitats que presten 

serveis d’intervenció socioeducativa a infants i adolescents puguin ampliar la seva activitat 

durant el període estival i puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les necessitats 

socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents. 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies incorpora al Contracte Programa del Consell 

Comarcal del Baix Ebre 80 places amb el següent detall: 

-Deltebre: 20 places 

-Roquetes: 20 places 

-Ametla Mar,Perelló i Ampolla: 20 places 

-Aldover, Xerta, Camarles, Aldea, Alfara, Benifallet, Paüls i Tivenys: 20 places 

 

C)Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servis socioeducatius davant situacions de risc Aquesta fitxa engloba, d’acord amb el nou 

model de serveis d’intervenció socioeducativa, els serveis següents:  

 

-Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc: Servei d’intervenció 

socioeducativa per progenitors/res, tutors/res o guardadors/res amb infants de 0-3 anys en 

situació de risc que mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat 

desenvolupament integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família.  

 

-Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc: Conjunt 

d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el recolzament necessari perquè 

puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant mitjançant el 

treballa individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a 

capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.. 

 

-Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc: Servei destinat a 

donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat de què puguin assolir 

progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.  

 
IV. L’Ajuntament de Xerta te signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el conveni marc de 

serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de serveis i 

econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i altres programes relatius al 

benestar social, en el qual s’inclou aquesta nova prestació. 

Vistos aquests antecedents, ambdues parts  
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ACORDEN 

 
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta col·laboraran mútuament en 

el desenvolupament de la prestació de: 

 

A)Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servei d’atenció diürna 

 

Objectius que s’han d’assolir:  

 

Generals 

 

-Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura 

de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu 

desenvolupament personal i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint 

les situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció. 

 

Específics 

 

- En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:  

 

- Desenvolupament personal i integració social. 

 

- Adquisició d’aprenentatges. 

 

-Quant al servei mateix: 

 

- Atendre infants i adolescents en situació de risc (de 3 a 16 anys)que viuen en l’àmbit de l’àrea 

bàsica respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells 

que estan en situació de risc. 

 

- Prevenir el deteriorament de les situacions de risc. 

 

- Compensar dèficits socioeducatius. 

 

-La temporalitat de la intervenció serà l’establerta en el pla de treball individual d’acord amb 

els objectius a assolir amb l’infant i la família. 

 

B)Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les activitats dels serveis 

d’atenció diürna durant el període de vacances escolars d’estiu.  

 

Objectius que s’han d’assolir  

 

General 

 

-Mantenir l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de vacances 

escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats 

socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents atesos. 
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Específics 

 

-Prestar les activitats diàries dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de les 

vacances escolars d’estiu. 

 

-Garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en aquest 

període estival en què els centres escolars estan tancats. 

 

C)Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servis socioeducatius davant situacions de risc 

 

Objectius que s’han d’assolir 

 

General 

 

-Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, 

afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 

prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant els dèficits socioeducatius. 

 

Específics 

 

-Proporcionar suport a la criança i educació dels infants de 0 a 3, mitjançant l’oferiment 

d’espais individuals i/o grupals per treballar mitjançant la intervenció dels professionals en la 

millora de la cobertura de les necessitats dels infants en situació de risc. 

 

- Suport a la criança i educació dels infants en situació de risc. 

 

- Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions de desprotecció. 

 

- Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals. 

 

- Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la vinculació amb el 

territori i la resta de xarxes i serveis. 

 

- Prestar el recolzament necessari a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc per 

aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques en el seu nucli familiar i 

evitar l’agreujament de la situació de desprotecció. 

 

- Orientar, assessorar i recolzar a la família o unitat de convivència de l’infant o adolescent  

 

- Millorar la capacitat de la família per fer atendre de manera satisfactòria les necessitats de 

l’infant o l’adolescent. 

 

- Promocionar les relacions familiars, la parentalitat i les relacions entre els membres de la 

unitat de convivència. 

 

- Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de recolzament social 
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- Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i enfortir la seva 

capacitat per enfrontar-se eficaçment als problemes. 

 

-Donar resposta a les situacions i necessitats dels adolescents en situacions de risc i adolescents 

refractaris a l’acolliment residencial procurant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i 

evitant el deteriorament de les situacions de risc. 

 

- Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc 

 

- Donar suport i guia a l’adolescent en la recerca de recursos 

 

- Acompanyar a l’infant o adolescent a centres formatius o altres serveis i recursos del territori 

per afavorir la seva integració social i laboral. 

 

- Procurar cobertura de les necessitats bàsiques de l’adolescent. 

 

- Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats personals i socials, 

amb adolescents en situació de desprotecció pròxims a la majoria d’edat. 

 

- Millorar les seves habilitats socials, reforçar les seves xarxes de suport social i familiar i 

aconseguir la seva vinculació a altres serveis o projectes. 

 

- Proporcionar un referent adult proper que intervé i acompanya a l’adolescent als recursos i 

serveis del territori, mediant en els possibles conflictes amb l’entorn (amb la seva família, amb 

els serveis que atenen l’adolescent....). 

 

Segon. El Consell Comarcal del Baix Ebre, que prestarà el servei de manera itinerant a la 

comarca assumeix els següents compromisos: 

 

A)Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servei d’atenció diürna 

 

-Atendre la gestió del Servei d’Atenció Diürna davant les situacions de risc segons la normativa 

establerta. 

 

-Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del sector territorial. 

 

-Vetllar pel funcionament durant l’horari establert i responsabilitzar-se de l’organització 

interna. 

 

-Recursos humans: una persona amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials 

encarregada de la direcció i la coordinació, una persona titulada en educació social i una en 

integració social. Per cada vint persones usuàries, dues persones titulades en educació social, o 

una en educació social i una altra en integració social i 0.20 de coordinació. 

 

-Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil respecte a l’activitat que es realitza 

 

-Destinar els recursos proporcionats pel Departament a aquest servei. 
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B)Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les activitats dels serveis 

d’atenció diürna durant el període de vacances escolars d’estiu. 

 

-Els infants i adolescents han d’estar derivats pels equips bàsics d’atenció social. 

 

-L’activitat es pot desenvolupar durant el període comprés entre l’última setmana de juny i la 

primera de setembre, ambdues incloses, parcialment o íntegrament, i de manera preferent 

durant el mes d’agost.  

 

-Les activitats han de ser addicionals a les programades anualment respecte a l’any anterior.  

 

-Les activitats han de ser diàries, de dilluns a divendres, amb un mínim de sis hores d’atenció 

directa i amb prestació continuada.  

 

-Garantir un mínim de dos àpats al dia, mitjançant càtering. 

 

-Complir les condicions tècniques i materials per al desenvolupament de l’activitat en funció 

dels criteris que estableix la Cartera de serveis socials vigent per als Serveis d’Atenció Diürna. 

 

-Recursos humans: Els especificats en la fitxa 2.1. 

 

-Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil respecte a l’activitat que es realitza 

 

-Destinar els recursos proporcionats pel Departament a aquest servei. 

 

C)Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: 

servis socioeducatius davant situacions de risc 

 

-Atendre la gestió del Programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc segons 

la normativa establerta. 

 

-Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del seu sector territorial. 

 

-Vetllar pel funcionament durant l’horari establert i responsabilitzar-se de l’organització 

interna 

 

-Recursos humans: El servei serà prestat, en tant en quant no hagi modificacions en el 

Contracte Programa actual, per dos psicòlegs/òlogues, dos educadors/es socials, un 

treballador/a social i un integrador/a social a temps complert. 

 

-Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil respecte a l’activitat que es realitza 

 

-Destinar els recursos proporcionats pel Departament a aquest servei. 

 

Tercer. L’Ajuntament de Xerta assumeix els següents compromisos: 

 

-Cedir de manera gratuïta al Consell Comarcal del Baix Ebre els espais físics necessaris i 

adequats per portar a terme aquesta activitat (individual i grupal) i assumir el finançament de 
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la infraestructura, dels locals, de la neteja, dels subministraments, del material, del 

manteniment del sistema d’informació, del suport administratiu, entre d’altres.  

 

-Disposar d’una pòlissa patrimonial respecte als bens dels espais cedits i dels propis edificis.  

 

-Aportar abans del dia 30 de juny de cada anualitat al Consell Comarcal del Baix Ebre la part no 

finançada dels costos del servei que es distribuirà en funció de la població dels municipis de la 

comarca, i que s’aprovarà mitjançant una addenda anual.  

 

L’Ajuntament de Xerta aportarà la quantitat de 3.337,74 € per la prestació del servei durant 

l’any 2018. 

 
Quart. El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà vigent 

fins el 31/12/2019. Atesa la seva naturalesa i finançament derivat d’un compromís del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no es preveu la possibilitat de pròrroga. Si es 

manté l’aportació econòmica del departament ambdues parts es comprometen a formalitzar 

un nou conveni de col·laboració. 

 

I perquè consti i produeixi els efecte que d’ells se’n deriven, se signa el present document, per 

duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’inici.  

 

La Presidenta del Consell Comarcal     L’alcalde-President 

del Baix Ebre       de l’Ajuntament de Xerta” 

 
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:  
 
Primer. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per al desenvolupament del programa serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencials per a infants i adolescents.  
 
Segon. Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 3.337,74 euros, import que 
s’haurà de fer efectiu abans del dia 30 de juny de cada anualitat. 
 
Tercer. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
Quart. 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. 
 
 
03. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2018 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 
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Vist l’escrit presentat per la presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el qual tramet l’annex 
per al 2018 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 2018 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 5.162,67 euros, del qual un 70% 
s’haurà de fer efectiu abans del dia 30 de setembre de 2018. 
 
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. 
 
 
04. 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 

 
La Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha presentat un escrit 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 2018. 
 
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 470,18 euros, import que s’haurà 
de fer efectiu abans del 16 d’octubre de 2018. 
 
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. 
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05. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 2017-2020, 
REALITZAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
La desigualtat entre dones i homes és una xacra provinent del passat que continua instaurada en 
l’actualitat en tots els àmbits de la societat. Fa anys que els poders públics lluiten per eradicar 
aquesta desigualtat i, de fet, la igualtat formal és una fita assolida en el nostre país i és un dels eixos 
principals de les societats democràtiques. No obstant, resulta evident que per arribar a una igualtat 
real calen mesures que corregeixen els desajustos encara existents (discriminacions, llenguatge 
sexista, manca de coresponsabilitat, etc..). 
 
En els darrers anys s’han aprovat dues lleis que estableixen aquest marc legislatiu com són la Llei 
catalana 17/2015, de 21 de juliol d'Igualtat efectiva entre dones i homes i a nivell d’Estat espanyol la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, on s’estableixen un 
seguit de responsabilitats de les organitzacions de promoure i respectar la igualtat de tracte i 
oportunitats en l'àmbit laboral. 
 
Les administracions públiques han de ser institucions exemplars i tenen el repte d'assolir una igualtat 
real i efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional, una 
oportunitat per tal d'elaborar i implementar Plans Interns d'Igualtat, tal com estableix la legislació 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Aquest Pla d’Igualtat Intern forma part del procés de promoció i suport per part del Consell Comarcal 
del Baix Ebre vers els ajuntaments de la comarca per tal que implementin mesures per assolir la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i els homes, i esdevenint una organització més 
justa, on el paper de les dones i els homes quedi reconegut pel seu esforç i no per prejudicis 
estereotipats de gènere.  
 
Així doncs, l’elaboració d’aquest Pla Intern d‘Igualtat neix de la voluntat política de l’Equip de Govern 
per avançar cap a la igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral, i pretén dotar a 
l’Ajuntament de Xerta d’una eina i d’un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes 
accions dirigides a la transversalitat de gènere que han de millorar la capacitat  de l’organització per 
donar exemple i liderar els canvis que es volen promoure al conjunt de la societat per una igualtat 
real i efectiva de dones i homes. I d’acord amb el manifestat, el nostre pla d’igualtat és el fruit d’un 
acord de voluntats , i en aquest cas l’acord es fonamenta en la constatació d’un fet: es pot afirmar 
que la nostra institució avança cap a la responsabilitat i la justícia social. 
 
L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Xerta és el següent: 
 
- Definir una estratègia  per   assolir  la  igualtat  real de  dones  i  homes  en  les polítiques internes 
de l’Ajuntament de Xerta per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones a 
accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes. 
 
Donat que la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, determina en l’article 
15, sobre plans d’igualtat de dones i homes del sector públic, que els ens locals han d’aprovar un pla 
d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis. 
 
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del següent ACORD:  
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Primer. Aprovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Xerta 2017-2020, realitzat pel Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 
 
Segon. Traslladar aquest document als diferents serveis de la Corporació per a la seva 
implementació. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal que inscrigui aquest Pla 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Xerta al registre públic de plans d’igualtat. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 

 
Aquest Ajuntament pretén modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic. 
 
La secretaria interventora, en data 17 de gener de 2018,  ha elaborat un informe sobre el procediment a 
seguir per a l’aprovació de les esmentades ordenances. 
 
Per tot l’exposat aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
Primer. Modificar el redactat de l’article 5è, epígraf 1r, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic, el qual quedarà de la següent manera: 
 
Epígraf 1. Mercat dissabtes 
 

1. Fins a 10 metres lineals d’exposició 5,00 € 

2. Més de 10 metres lineals d’exposició 10,00 € 

 
Segon.  Exposar al públic  l’acord provisional i el text de la modificació, en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament per un període de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual les persones interessades podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions, amb el benentès que si no se’n produeixen l’acord 
esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
07. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4T 
TRIMESTRE 2017 

 
La secretària dona compte de l’informe d’execució trimestral del quart trimestre de 2017: 
 

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4t TRIMESTRE 2017 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
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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 
 
4. INFORME 
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En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final d’aquest període és de 
184.402,71€ 
 
El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 200.017,89€.  
 
La qual cosa s’informa per al coneixement d’aquest corporació. 
Xerta, a 25 de gener de 2018. 
 
La secretària interventora 
Roser Guinart i Subirats” 
 
 
08. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2017. 

 
Es dona compte del període mig de pagament del quart trimestre de 2017: 
 
Xerta

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

AÑO 2017

En días

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte 

de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones 

pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

Xerta (8,49)

 
 
09. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST 4T 
TRIMESTRE 2017 

 
La secretària interventora dona compte del compliment del pla d’ajust del quart trimestre de 2017: 
 

“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: 
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- 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:  
 

(En miles de euros) 
Antigüedad 

Total 

Año: 2017 

Año 
2016 

Año 
2015  

Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
clasificadas por 
antigüedad  

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Capítulo 2  0,00 00,00 0,00 45,24 0,00 0,00 0,00 45,24

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

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

Total  00,00 0,00 51,32 0,00 0,00 0,00 51,32

 
c) Operaciones con derivados: 
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      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 2017 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Medida1: Subidas 
tributarias, supresión de 
exenciones y 
bonificaciones voluntarias. 

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

Medida 2: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación 
ejecutiva y voluntaria 
(firma de convenios de 
colaboración con Estado 
y/o CCAA).  

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

Medida 3: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos 
imponibles no gravados.  

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

Medida 4: Correcta 
financiación de tasas y 
precios públicos  

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

Medida 5: Otras medidas 
por el lado de los ingresos 

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

AHORRO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
ingresos CORRIENTES  

Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
ingresos  

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100%

 

 
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 23 de enero de 2018. 
 
 La Secretaria Interventora” 
 
 
10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA. 

 

Gastos Ejecución trimestral realizada (acumulada)  

Descripción medida de 
gastos 

Dato del 
plan de 
ajuste 

Ajustes 
acumulado

s en 
ejercicios 
anteriores 

1er. 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4º 
trimestre 

Proyección 
anual 2016  
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Ahorro en capítulo 1 
del Pto consolidado 
(medidas 1,2, 3, 4, 5, y 
6)  

0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63
0% 

Ahorro en capítulo 2 
del Pto consolidado 
(medidas 7, 9, 10, 12, 
13, 14 y 15 )  

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

Ahorro en capítulo 4 
del Pto consolidado 
(medida 8)  

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

Ahorro en capítulo 6 
del Pto consolidado 
(medida 11)  

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

Ahorro en otras 
medidas de gasto 
(medida 16)  

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

De ellas (medida 16) 
otras medidas de 
gasto corriente  

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

De ellas (medida 16) 
otras medidas de 
gasto no corriente  

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

AHORRO TOTAL 
GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES  

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

Ahorro total generado 
por las medidas 
relativas a Gastos  

0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63
0%
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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. 8 al 20 de l’any 2018. 
 
  

Núm. Data Tipologia Resum del contingut 

8 09/01/2018 PADRÓ HABITANTS Alta empadronament per canvi de residència 

9 09/01/2018 PADRÓ HABITANTS Alta empadronament per canvi de residència 

10 15/01/2018 PERSONAL 
Contractació personal de brigada per substituir persona de 
baixa 

11 16/01/2018 ORDENANCES 
Inici expedient modificació ordenança ocupació terrenys ús 
públic 

12 17/01/2018 PADRÓ HABITANTS 
Incoació expedient baixes padronals per comprovació de 
residència 

13 18/01/2018 CONTRACTACIÓ Devolució de la fiança Bar Casal 

14 22/01/2018 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria ple extraordinari 25 de gener 2018 

15 22/01/2018 PADRÓ HABITANTS Alta empadronament per canvi de residència 

16 23/01/2018 RÈGIM JURÍDIC 
Acord amb el CCBE per la cessió d’un treballador del 
Programa Treball i Formació. 

17 23/01/2018 PADRÓ HABITANTS Canvi domicili empadronament per canvi de residència 

18 25/01/2018 MATRIMONI CIVIL Autorització matrimoni civil exp. 2_2018 

19 26/01/2018 CONTRACTACIÓ Aprovació Primera certificació obra Av. Estació  

20 30/01/2018 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria ple ordinari febrer 

 
 
11. PROPOSTA APROVACIÓ ADJUDICACIÓ SERVEI DE NETEJA. EXPEDIENT 04/2017 

ANTECEDENTS 
 
Per acord de ple de data 1 de desembre de 2017 es van aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars per a l’adjudicació del servei de neteja de les instal·lacions municipals de l’Ajuntament de 
Xerta, per procediment obert a l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
L’anunci de licitació es va publicar al BOPT núm. 237 de data 12 de desembre de 2017 i al perfil del 
contractant.  
 
Feta l’obertura del sobre núm. 1, la mesa es reuní el 19 de gener per a l’obertura pública del sobre 
núm. 2  i acordà elevar a l'òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de les 
proposicions presentades i acceptades. 

 

Mitjançant acord de ple extraordinari núm. 2 de data 25 de gener de 2018 es va resoldre: 
 

“Primer. Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i acceptades en 

l'expedient de contractació 04/2017. 

 

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ  

1 IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL 100,00 

2 SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL (Servinet SL) 95,22 
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3 MABE 2004 SL (marca comercial Net 100x100) 92,83 

   

Segon. Requerir a l’empresa IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL perquè, en el 

termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquest requeriment, 

acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 1.886,60€, acrediti 

disposar de la capacitat suficient per contractar amb l'administració, aporti els certificats 

d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, o 

l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i aboni les despeses 

de publicitat quantificades en 319,44€.  

 

Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 

requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb 

les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar 

la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 

 

Quart.  Publicar el present acord al Perfil del contractant. (...)” 

 

En data 2 de febrer de 2018 l’empresa ha presentat la documentació requerida.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 

b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local. 
c) 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. 
d) 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. 
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 
 
L’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació 
acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva. Si en aquest termini, el licitador no presenta 
aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a 
l’article 103.1 TRLCSP. 
 
L’article 151.3 del TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre 
dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació enumerada a l’art. 151.2 del TRLCSP. 
 
L’article 156 del TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en termes generals, 
no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.4. 
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Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte dins el termini 
indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la 
garantia provisional que, si escau hagués exigit, en els termes del que disposa l’art. 156.4 del TRLCSP. 
 
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el 
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a càrrec 
seu les corresponents despeses.  
 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en aquells 
contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o emergència. 
 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional 
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, és el Ple. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Adjudicar el contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals de 
l’Ajuntament de Xerta mitjançant procediment obert amb publicitat, a l’empresa  IDECAS SERVICIOS 
Y MANTENIMIENTOS SL amb NIF B12927174,  per import de 45.655,67€, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 37.731,96€, pressupost net, i 7.923,71€ en concepte d’Impost sobre el valor 
afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovat i 
la millora ofertada consistent en una bossa de 100 hores addicionals que l’ajuntament podrà disposa 
de dilluns a diumenge inclosos els festius i en horari diürn i/o nocturn. 
 
Segon. -Requerir a l’empresa perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb 
indicació dels recursos procedents . 
 
Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Dani Crivellé pregunta si l’ampliació de l’aula de lactants a la llar d’infants suposa un increment 
de costos per a l’ajuntament. L’alcalde respon que s’ha fet l’estudi dels costos i, tot i que en aquest 
moment no té els números al davant, es pot dir que amb el que es recaptarà de més per les quotes 
de les famílies dels lactants i una petita aportació de l’ajuntament es pot donar el servei. L’equip de 
govern treballa des de fa temps en dotar de més contingut i serveis a l’escola bressol municipal, amb 
la posta en marxa del servei de menjador en el seu dia i ara amb l’obertura de l’aula de lactants, 
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d’aquesta manera oferim el servei a les famílies del poble i també als dels pobles del voltant per tal 
de fer més viable aquest equipament municipal. 
 
 El Sr. Espinach demana que se li faci arribar l’estudi que s’ha fet per correu electrònic. També es 
demanen les factures del gasoil de la calefacció de l’escola bressol i de les escoles. 
 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan 
són les 22:25 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en vint-
i-un (21) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 


