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ACTA  NÚM. 1  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 12 DE GENER DE 2018 

 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:04h del dia 12 de gener 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  (CiU) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (CiU)  
- Daniel Crivellé Egea (CiU) 
 

Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Roser Guinart Subirats, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la 
vàlida constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de 
l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 7/2018 de 9 de 
gener de 2018, tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció de dos punts a l’ordre 
del dia, atès que ja s’havia fet i notificat la convocatòria: “Proposta d’aprovació del calendari fiscal 

per a l’exercici 2018” i “Proposta d’aprovació del  conveni de col·laboració entre el consell comarcal 

del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: plans locals de joventut.”  Per tant, se 
sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents la urgència i la introducció d’aquests 
dos punts; es tractaran els següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. 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 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). 

3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per 
al curs escolar 2017/2018. 

4. Proposta aprovació designació nominal dels membres de la mesa de contractació en relació a 
l’expedient 04/2017. Servei de neteja. 

5. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
6. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2018. 
7. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2018” i “Proposta d’aprovació del  

conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta en 
matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social 
i polítiques d’igualtat: plans locals de joventut. 

8. Precs i preguntes. 
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01. APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 15  de data 1 de desembre de 2017 
- Sessió extraordinària núm. 16  de data 21 de desembre de 2017 
 
02. 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 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 2018 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. 
 
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:  
 
Primer. Aprovar la signatura 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 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. 
 
Segon. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
Tercer. Aprovar la despesa que suposa aquest servei que es concreta en 132,07 euros, import que 
s’haurà de fer efectiu abans del dia 31 de desembre de 2018. 
 
Quart. 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. 
 
 
03. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES 
D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2017/2018 

 
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 garantir el 
transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 2017/2018, el qual obra en 
l’expedient. 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat   3 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs 
escolar 2017/2018. 
 
Segon. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
Tercer. Notificar el present acord 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 APROVACIÓ DESIGNACIÓ NOMINAL DELS MEMBRES DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 04/2017. SERVEI DE NETEJA. 

 
1. 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.  
 
Al punt 13 de l’esmentat plec consta que “La Mesa de contractació estarà integrada pels membres 

que es designin per l’òrgan de contractació i la seva composició es publicarà en el perfil del 

contractant amb anterioritat a la seva constitució”. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
L’art. 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contactes del sector públic, disposa que la designació dels membres de la Mesa de 
contractació podrà fer-se amb caràcter permanent o de manera específica per a l’adjudicació de cada 
contracte i que la seva composició s’ha de fer pública pels mateixos mitjans en què ha estat la 
licitació, i en tot cas, al perfil de contractant, així com notificar-la als designats. El mateix article 
n’especifica la seva composició. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Designar de manera específica a les següents persones per a composar la mesa de 
contractació que haurà de constituir-se i actuar en l’obertura de proposicions, qualificació de la 
documentació, valoració d’ofertes i, el en seu cas, proposta d’adjudicació del contracte de serveis de 
neteja. 
 
President: Roger Aviñó i Martí - Alcalde de l’Ajuntament, o persona en qui delegui 
Vocals:   Ruben Alegria i Maureso - 1r tinent alcalde, o persona en qui delegui 
  Roser Guinart Subirats - Secretària-Interventora de l’Ajuntament 
  Cinta Masdeu Margalef – Arquitecta de l’Ajuntament de Xerta 
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Secretaria:  Mireia Villamayor Forcada – Auxiliar administrativa de l’ajuntament 
 
Segon. Fer pública aquesta resolució al perfil de contractant, així com notificar-la als designats. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
05. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA. 

 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria de l’anterior ple  
fins a la de convocatòria del present, és a dir, del Decret núm. 273 al 294 de l’any 2017. I del Decret 
núm. 1 al 7 de l’any 2018. 
 
ANY 2017 
 

Núm. Data Tipologia Resum del contingut 

273 29/11/2017 PERSONAL 
Contracte "joves en pràctiques" dintre del programa de 
Garantia Juvenil del SOC 

274 01/12/2017 CONTRACTACIO Adjudicació obra arranjament Av. Estació 

275 04/12/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

276 04/12/2017 GUAL Autorització alta gual  

277 05/12/2017 CONVENIS Conveni ACM adquisició desfibril·ladors 

278 05/12/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures novembre 

279 05/12/2017 PERSONAL 
Contracte Contractació personal administratiu per 
substitució baixa 

280 11/12/2017 INTERVENCIÓ 
Concessió reducció 50% quota escola bressol per escasa 
capacitat econòmica a Josep Mestres Suque 

281 11/12/2017 INTERVENCIÓ Pagament factura pancarta "La Marató de TV3" 

282 12/12/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol cementiri municipal 

283 12/12/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

284 12/12/2017 INTERVENCIÓ 
Inici expedient 7a modificació de pressupost - Generació 
de crèdit 

285 14/12/2017 INTERVENCIÓ Aprovació 7a modificació pressupost - Generació de crèdit 

286 14/12/2017 INTERVENCIÓ 
Sotmetre el Pressupost 2017 a l'informe d'intervenció i 
aprovació pel ple 

287 14/12/2017 PERSONAL Aprovació ordre puntuació borsa treball peons brigada 

288 14/12/2017 PERSONAL 
Aprovació ordre puntuació borsa treball auxiliars llar 
infants 

289 18/12/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Extraordinari 21/12/17 

290 18/12/2017 GUAL Autorització baixa gual  

291 21/12/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

292 21/12/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

293 28/12/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

294 30/12/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures desembre 
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ANY 2018 
 

 
Data Tipologia Resum del contingut 

1 02/01/2018 MATRIMONI CIVIL Autorització matrimoni civil exp. 5_17 

2 04/01/2018 PADRÓ HABITANTS Canvi domicili empadronament per canvi de residència 

3 04/01/2018 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol Cementiri Municipal 

4 09/01/2018 
CONNEXIÓ XARXA 

GENERALS 
Alta connexió Xarxa d'Aigua Potable 

5 09/01/2018 PERSONAL Contractació JFCP per substitució un altre treballador 

6 09/01/2018 CONTRACTACIÓ Aprovació Pla de Seguretat obra Av. de l'Estació  

7 09/01/2018 REGIM JURÍDIC Convocatòria ple ordinari 12 de gener 2018 

 
 
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2018 

 
Cal que s’introdueixi al programa de gestió de BASE, la proposta de calendari fiscal de tots els tributs 
de l’Ajuntament de Xerta per a l’any 2018. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde-president proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.Aprovar la següent proposta de calendari fiscal per a l’any 2018: 
 

IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL 

CONCEPTE PER. EFECTIU 2017 PER. PROPOSAT 2018 

010 - IAE 28/07/2017 – 29/09/2017 27/07/2018 – 28/09/2018 

501 - IBI RUSTICA 28/04/2017 – 30/06/2017 27/04/2018 – 29/06/2018 

600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME 31/03/2017 – 31/05/2017 29/03/2018 – 31/05/2018 

 

IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL FRACCIONAT 

CONCEPTE PER. EFECTIU 2017 PER. PROPOSAT 2018 

500 - IBI URBANA 
1 28/04/2017 – 30/06/2017 1 27/04/2018 – 29/06/2018 

2 29/09/2017 – 30/11/2017 2 28/09/2018 – 30/11/2018 

 

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL 

 PER. EFECTIU 2017 PER. PROPOSAT 2018 

503 - IBI CARACT ESPECIALS 30/06/2017 – 31/08/2017 29/06/2018 – 31/08/2018 

550 – TAXA CLAVEGUERAM 28/07/2017 – 29/09/2017 27/07/2018 – 28/09/2018 

560 - TAXA ESCOMBRARIES 28/07/2017 – 29/09/2017 27/07/2018 – 28/09/2018 

733 - OCUPACIO DOMINI PUBLIC 30/06/2017 – 31/08/2017 29/06/2018 – 31/08/2018 

840 - CONSERV. CEMENTIRI 30/06/2017 – 31/08/2017 29/06/2018 – 31/08/2018 

 

2. Notificar aquesta resolució a l’organisme autònom de BASE Diputació de Tarragona. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
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06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT: PLANS 
LOCALS DE JOVENTUT 

 
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 en matèria de serveis 
socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: 
plans locals de joventut,  el redactat del qual és transcriu seguidament: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE XERTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I 
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT: PLANS 
LOCALS DE JOVENTUT 

 

Tortosa, 13 de desembre de 2017  

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Enric Roig Montagut president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

De l’altra, el Sr. Roger Aviñó Martí alcalde-president de l’Ajuntament de Xerta. 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i  

 
EXPOSEN 

 

I. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al 

municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i 

l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els municipis de menys de 

vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que 

aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament. 

 

II. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis 

quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals 

supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en 

l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i 

l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals. 

 

III. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en 

data 3 d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i 

col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les 

polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els 

compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa. 

 

IV. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments 

que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre, i d’acord 

amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 del Decret Legislatiu 
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir 

positivament en la gestió i el finançament dels serveis social. 

 

D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als 

següents  
PACTES 

Primer. Objecte 

 

L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 

Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la gestió i prestació dels serveis i 

programes, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el 

Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies amb data 3 d’agost de 2016. 

 
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre 

 

El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a: 

 

A) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte programa que 

va signar amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies en data 3 d’agost de 2016 a la 

prestació dels serveis o programes per als quals han estat assignades. 

 

B) Fer una transferència de 1.094,38 euros a l’Ajuntament de Xerta per al Pla d’Actuació en 

Joventut, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció general de Joventut. 

 

C) Informar a l’Ajuntament de Xerta dels criteris utilitzats per determinar l’aportació econòmica 

de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte d’aquest conveni.  

 

D) A prestar els serveis i programes mitjançant personal propi i/o contractat amb empreses 

externes, de conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica en les fitxes 

adjuntes a aquest conveni per cadascun d’ells.  

 

E) Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions 

que li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a l’Ajuntament de Xerta amb antelació. 

 

F) Informar a l’Ajuntament de Xerta sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus 

resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà 

l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.  

 

G) Facilitar a l’Ajuntament de Xerta una memòria on consti informació general i estadística dels 

serveis i programes, amb periodicitat anual, així com també qualsevol altre dada que 

l’Ajuntament especifiqui, d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció de dades de 

caràcter personal. 

 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Xerta  
 

L’Ajuntament de Xerta es compromet a: 
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A) Justificar l’import corresponent al total pressupostat. Aquesta justificació es farà a través 

d’una relació de factures i un certificat signat pel secretari municipal que farà arribar cada 

ajuntament al Consell Comarcal del Baix Ebre dintre la data fixada per l’ens comarcal. 

 

B) Fer l’aportació econòmica necessària d‘acord amb els criteris i les condicions de cada servei 

o programa. Aquesta quantitat serà fixada de manera anual, mitjançant una addenda a aquest 

conveni i caldrà fer-la efectiva en data 31 de desembre. 

 

C) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials. 

 

D) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell Comarcal del 

Baix Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels 

programes i actuacions del consell comarcal. 

 

E) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el 

contracte programa i els posarà a disposició del Consell comarcal, fent-se càrrec de les 

despeses pròpies del manteniment d’aquestes.  

 
Quart. Comissió de seguiment  
 

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de 

Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest delegui, i 

amb un representant de l’Ajuntament de Xerta, sens perjudici, que hi pugui assistir la persona 

responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent. 

 

Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents: 

 

a) Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment del 

contracte programa signat entre el Consell comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 

 

b) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la 

implantació dels contracte programa 2017-2019 amb cada ens local. 

 

c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa. 

 

d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.  

 
Cinquè. Publicitat  
 
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les 

activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu que 

editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut». 

 
Sisè. Causes de revocació 

 

Són causes de revocació del Conveni: 

a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol de les 

parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part. 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat   9 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

b) El comú acord de les parts signatàries. 

c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda. 

 
Setè. Modificació i resolució del Conveni 
 

1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera 

substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.  

 

2. Són causes de resolució del Conveni : 

a) La finalització del termini de vigència. 

b) El mutu acord de les parts. 

c) La inobservança de la normativa vigent. 

d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 

e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 

 
Vuitè. Vigència 

Aquest conveni estarà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2019, 

coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa . 

 
Novè.  
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la 

interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això no 

fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I perquè consti signen aquest document, per duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentat a 

l'inici del document.  

 

Pel Consell Comarcal del Baix Ebre    Per l'Ajuntament de Xerta 

Enric Roig Montagut      Roger Aviñó Martí” 

 
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 en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat: plans locals de joventut.  
 
Segon. Facultar a l’alcaldia per a la signatura del mateix i per tots aquells documents necessaris pe 
correcte desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li una còpia del 
conveni signat per aquesta alcaldia. 
 
Se sotmet a votació s’aprova per unanimitat de tots els assistents al Ple 
 
07. PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Espinach pregunta per l’import de la factura de la neteja de la sèquia de les Fonts. El Sr. Alcalde 
explica que com el projecte d’obres del reg integral que havia iniciat la Comunitat de Regants de 
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Xerta ha quedat aturat, el conveni, aprovat pel ple en el seu dia, no té efecte, i per tant, cal assumir, 
com s’ha vingut fent fins ara, els costos del cinquanta per cent de la neteja de la sèquia de les Fonts.  
 
Canviant de tema, el Sr. Espinach demana si li poden facilitar les despeses de tot l’any per la 
celebració dels bous a les festes majors. L’Alcalde respon que ja se li farà arribar, però no només la 
d’aquest any, sinó la dels últims anys enrere; entén que és important posar la xifra en referència a la 
resta d’anys.  
 
Finalment, pren la paraula el Sr. Falcó i vol formalitzar una queixa, atès que no troba bé que a Sant 
Martí s’hagi pagat uns 2.000€ per una obra de teatre i que a Sant Jaume, quan un grup del poble va 
demanar dos micròfons d’ambient que tenia un cost de 30€, se’ls hi digués que no. Entén que és una 
discriminació per al poble. El Sr. Alcalde respon que en el seu dia ja li va parlar la responsable del 
grup de teatre i ell li va dir que en el futur, si sorgís algun problema com aquest, es posés en contacte 
amb ell mateix; que com ja li va dir desconeixia que s’haguessin produït aquests fets i que la seua 
afirmació cau pel seu pes que el cost no era cap inconvenient. Així mateix afirma que desconeix en 
quin context es va produir aquesta situació i que s’hauria de preguntar directament a les persones 
afectades de la comissió de festes i de l’organització del grup de teatre per saber més exactament 
que va passar però a ell li sembla que va ser un malentès. D’altra banda, el Sr. Alcalde diu que les 
comparacions solen ser odioses i no creu que aportin cap solució. Clarifica que efectivament 
l’ajuntament va pagar 900€ al grup i uns 1000€ a un altra empresa per l’equip de so i llum per l’obra 
de teatre que es va celebrar a festes de sant Martí. També afegeix a títol informatiu que la comissió 
de festes va recaptar la taquilla d’aquesta obra, fet que no va passar amb la de Sant Jaume que la va 
recaptar la persona responsable del grup. Finalment i per tancar el tema insisteix que en un futur i 
davant d’un problema similar demana que se li faci saber quan encara es pot trobar una solució i no 
una vegada ja ha passat i no es pot fer res. 
 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan 
són les 22:30 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en deu 
(10) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 
 
 
 


