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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 

DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2010 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les deu del vespre del dia un d’octubre de dos mil deu, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Lino Bertran Morell,  els regidors membres del ple que tot 
seguit s’enunciaran, per dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat 
convocats en temps i forma pel Decret de l’Alcaldia 206/2010 de  vint-i-set  de setembre de dos mil deu. 
 

- Moisès Fabra Serral 
- Ruben Alegria Maureso 
- Roger Aviñó Marti 
- José Villaubí Roig 
- Vicenç Carrera Torres 
- Emidgi Navarro Cid 

 
Per part del regidor representant del Grup de CiU a l’ajuntament de Xerta, Sr. Vicenç Carrera Torres es 
justifica l’absència de les regidores del seu grup Sra. Roser Caballeria Ayala i Sra. Ester Curto Pla. 
 
Actua com a secretària-interventora de la Corporació la Sra. Maria-Teresa Pallarés Baradat, 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 figuren en l’ordre del dia 
que acompanya a la convocatòria de l’alcalde i que són els següents, iniciant la Presidència el seu enunciat i 
contingut: 
 
PRIMER.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  
 
S’aproven amb el vot unànime dels regidors assistents, que representen majoria absoluta, les actes 
corresponents a les sessions plenàries dels dies 18 de juny de 2010, 8 de Juliol de 2010, 18 d’agost de 2010. 
 
SEGON.-.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ORDENACES FISCALES PER A L’EXERCICI 2011. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Xerta, el mes d’agost va aprovar les Ordenances Fiscals dels següents impostos 
sense que s’incrementessin respecte l’any passat, que estan en exposició pública fins que transcorregut el 
termini esdevingui la seva aprovació definitiva, fent constar de manera expressa que per la seva redacció 
s’ha utilitzat íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat en el BOPT 173 
del dia 28 de juliol, havent fet ús la Corporació de la capacitat normativa atorgada per la Llei que li permet 
completar els annexos als models tipus que figuren en cadascuna de les OOFF relacionades: 
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a) Ordenança fiscal número 1: Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
b) Ordenança fiscal número 2: Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
c) Ordenança fiscal número 3: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
d) Ordenança fiscal número 4: Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
e) Ordenança fiscal número 5: Reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de 

naturalesa urbana. 
f) Ordenança fiscal número 6: Reguladora de les contribucions especials 

 
Atenent la crisi econòmica existent que afecta tant a l’àmbit privat com al sector públic per part d’aquesta 
alcaldia es considera que no s’ha de gravar el tipus impositiu dels ciutadans i ciutadanes de Xerta, i tal com 
va fer en l’acord anteriorment citat i també durant les Ordenances Fiscals vigents pel 2010. 
En conseqüència, En conseqüència,  a proposta de l’alcaldia,  el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 
membres assistents ACORDA: 
 
PRIMER .- Aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals número 7 i següents per a l’exercici 2011 amb 
un increment zero respecte les actualment vigents, amb el benentès que totes les taxes tenen incorporat 
l’IVA que els hi correspon i que així es farà constar de manera explícita al text de cadascuna de les 
Ordenances 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord pel seu general coneixement. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FESTES LOCALS. 

 
Vista l’Ordre TRE/309/2010, de 11 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l’any 2011, publicada en el DOGC núm. 5639 de 31 de maig de 2010, en virtut de la qual es fixen com a 
festes laborals per Catalunya durant dit any les següents: 
 

1 de gener 
6 de gener 
22 d’abril 
25 d’abril 
13 de juny 
24 de juny 
15 d’agost 

12 d’octubre 
1 de novembre 
6 de desembre 
8 de desembre 

26 de desembre 
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Atès que l’article 2n de l’esmentada Ordre estableix que a més de les festes esmentades es fixaran dues 
festes retribuïdes  i no recuperables a proposta dels Ajuntaments. 
 
En conseqüència, En conseqüència,  a proposta de l’alcaldia,  el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 
membres assistents ACORDA: 
 
1er.- Designar les dues Festes Locals reglamentàries d’aquest municipi pel proper any 2011, els dies 25 de 
juliol, festivitat de Sant Jaume i 11 de novembre, festivitat de Sant Martí Patró de la Vila. 
 
2on.- Notificar aquesta acord al Departament de Treball de la Generalitat, pels efectes escaients. 
 
 
QUART.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ PLATAFORMA EGOVERN. 

 
La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de Mesures de 
modernització del govern local, en el seu article 70 bis.3, prescriu que els locals han d’impulsar l’ús 
interactiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en el seu àmbit. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels ciutadans als serveis  públics, 
donat que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans 
electrònics, comporta per a les administracions públiques l’obligació de dotar-se dels mitjans adients per 
atendre l’exercici d’aquest dret. Aixa mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les 
diputacions com organismes de suport que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius 
els serveis precisos pel compliment de les obligacions establertes en la llei. 
 
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis d’assistència als ens 
locals de la seva demarcació. Aquets serveis es porten a terme des de vessants diverses, adquirint la 
tecnològica cada cop més importància. En aquest sentit la mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa 
eines pròpies d’administració electrònica i també col·labora amb altres entitats, que també les 
desenvolupen, am la finalitat de posar-les a l’abast dels ens locals de la seva demarcació. 
 
La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació asistida egovern. Aquesta 
plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els procediments administratius i 
proposta que ens hi puguem adherir. 
 
En conseqüència,  a proposta de l’alcaldia,  el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres 
assistents ACORDA: 
 
1r. Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació electrònica egovern de la Diputació de Tarragona. 
 
2.-  Notificar aquesta resolució a la Diputació de Tarragona. 



 4 

 
 
CINQUÈ.-APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. 

Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Daniel Andreu Falcó, en el qual 
tramet el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la 
prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el qual obra en l’expedient. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia considera d’interès pel municipi de Xerta la signatura del Conveni, En 
conseqüència, a proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa que suposa aquest servei per a l’exercici 2010 que es concreta en 610,99 €, 
que s’haurà de fer efectiva abans del dia  15 de desembre de 2010. 
 
QUART.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies del conveni 
signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència del 
Consell. 
 
 
SISÈ.- APROVACIÓ DEL  SUPORT DEL MUNICIPI DE XERTA A LA CANDITATURA DE LES TERRES DE L’EBRE 
COM RESERVA DE LA BIOSFERA. 

  
Atès que les Terres de l’Ebre disposem d’un important patrimoni natural  i paisatgístic, molt divers i 
singular, en el context català i europeu, en què destaquen el Delta de l’Ebre, el massís dels Ports, la serra de 
Cardó, la reserva natural de Sabes, el patrimoni geològic de la Terra Alta o el propi riu Ebre. Un patrimoni 
extraordinari que ha conviscut amb harmonia amb l’activitat humana, modelant uns paisatges singulars de 
bancals, de marges de pedra seca, d’oliveres, de vinyes, de fruiters, d’arrossars.... Uns espais i uns valors 
que han determinat l’evolució i consolidació de sectors fonamentals de la nostraeconomia com la pagesia, 
la pesca, l’agroindústria o el turisme. Al mateix temps, l’acció de l’home ha deixat sobre les Terres de l’Ebre 
valors històrics i patrimonials de gran rellevància com el Castell de Miravet, la Catedral de Tortosa, espais 
de la batalla de l’Ebre com el Poble Vell de Corbera o la Serra de Pàndols, les pintures rupestres o el valuós 
patrimoni iber al conjunt de les quatre comarques. 
 
Atès que aquests valors patrimonials (naturals, paisatgístics, culturals i històrics) poden i han de contribuir 
al desenvolupament, aportant noves oportunitats al teixit econòmic existent. En definitiva, els valors 
patrimonials del territori poden i han d’ajudar a construir una economia amb valors. Una economia, 
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arrelada i reforçada per la identitat i la singularitat de les comarques de l’Ebre, que més enllà de la seva 
funció productiva actuï com a veritable vehicle de cohesió social i territorial. 
 
Atès que el Programa MaB de la UNESCO i la figura de la Reserva de la Biosfera, pot ésser l’instrument per 
avançar, pel camí del compromís voluntari i consensuat entre institucions públiques, sectors 
socioeconòmics i societat civil, cap a la generació de sinergies entre la preservació activa dels valors 
patrimonials i el desenvolupament social, econòmic i equilibrat del territori. 
 
Atès que una figura internacional com aquesta pot ésser l’oportunitat per situar, des del reconeixement de 
la singularitat i excel·lència dels productes i serveis ebrencs, les Terres de l’Ebre en el mapa mundial, 
acreditant-les amb un inestimable valor afegit front el context d’una economia cada vegada més global. 
 
En conseqüència, En conseqüència,  a proposta de l’alcaldia,  el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 
membres assistents ACORDA: 
 
1r. Donar suport a la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera per a presentar 
davant la UNESCO. 
 
2n. Fer arribar aquest acord a la Delegació Territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre. 
 
 
SETÈ.- APROVACIÓ DE SUPORT DEL MUNICIPI DE XERTA A LA CANDITATURA D’AMPOSTA PER UBICAR 
INEF 

 
El Ple municipal d’AMPOSTA s’ha postulat i sol·licitat formalment ser seu de llicenciatura d’activitat física i 
esport a la demarcació de Tarragona i les TTEE, promoguts pel INEFC. 
 
Vist el projecte d’Amposta com a candidata a ser designada seu dels estudis d’INEF a la demarcació de 
Tarragona i les TTEE, i atenent que aquesta Ciutat d’Amposta ja disposa d’unes infraestructures esportives 
de primer ordre, així  com el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, reconegut per la 
Secretaria General de l’Esport i pel Consejo Superior de Deportes. 
 
Atenent que la Ciutat d’Amposta té el millor escenari possible per la pràctica dels esports nàutics (rem, 
piragüisme i vela) a partir dels tres paratges incomparables en tots els aspectes: el riu Ebre, la Badia dels 
Alfacs i la platja d’Eucaliptus. 
 
Atenent que la candidatura d’INEF a Amposta, presenta una proposta d’edifici docent sostenible, singular i 
a la vegada funcional, amb una superfície de 7.200 m2, adaptat als requeriments del propi INEF, situat al 
vell mig de tota la infraestructura esportiva de la ciutat, amb un pressupost aproximat de 10 milions 
d’euros. 
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Atenent que Amposta és una ciutat que es troba situada a cavall de dos parcs naturals; el del Delta de 
l’Ebre i el dels Ports, que permeten fer tot tipus d’esports a la naturalesa com per exemple barranquisme, 
espeleologia, bicicleta  de muntanya, etc. 
 
Atenen que Amposta presenta una oferta complementària en diferents vessants que contribueix a fer 
possible el projecte. 
 
Es considera que Amposta reuneix les millors condicions per poder ser la seu de l’INEF a la demarcació de 
Tarragona i de les TTEE, 
 
En conseqüència, En conseqüència,  a proposta de l’alcaldia,  el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 
membres assistents ACORDA: 
 
1r. Donar suport a la candidatura per ser la seu de l’INEF al municipi d’Amposta. 
 
2n. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Amposta. 
 
VUITÈ.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA 

 
El Sr. Vicenç Carrera pregunta quin és el concepte de la factura amb registre número 1588 de l’empresa 
LLAGOSTERA i pel concepte de la factura amb registre numero 1489  de l’empresa ALMI. L’alcalde li respon 
que en aquest mateix moment no ho recorda però que en el proper ple ordinari farà al regidor Sr. Carrera 
totes les explicacions que corresponguin. 
Els membres del ple es donen per assabentats dels Decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera 
convocatòria del ple ordinari fins la de la present.  
 
NOVÈ.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES. 

 
L’alcalde posa de manifest que no hi ha cap qüestió que s’hagi d’incloure per urgència en l’ordre del dia del 
present ple ordinari. 
 
 
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 
No se’n produeixen. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són dos quarts i  mig de les onze de la nit, 
en el lloc i dia supra indicats, de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en 
sis (6) fulls, tots rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
 


