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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 

DEL DIA 11 DE JUNY DE  2011 
 DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ LOCAL 

 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 12:00 del migdia del dia  11 de juny de dos mil onze, es reuneixen a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, els electes que a continuació es relacionen, per dur a terme la sessió de 
constitució de la nova Corporació a la qual han estat convocats en temps i forma: 
 
- Moisés Fabra Serral  
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Lino Bertran Morell 
- Jaume Lafarga Falcó 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Maria Teresa Pallarès Baradat, qui fa lectura 
de la normativa que regula les constitucions de les corporacions locals. 
 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
En primer lloc es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pel membre de més edat, la Sra. Caballeria, qui 
actuarà com a presidenta de la Mesa, i pel membre de menys edat, el Sr. Aviñó,  qui actuarà com a vocal. 
Un cop els membres de la mesa s’han incorporat a la mateixa, la Sra. Presidenta declara constituïda la mesa 
d’edat. 
La Secretària lliura a la Mesa d’edat les credencials dels regidors electes per tal que puguin comprovar-les. 
Comprovades les credencials, la Presidenta de la Mesa, regidora Sra. Caballeria,  demana a la Secretària que 
vagi cridant els senyors regidors per ordre alfabètic. 
Els Regidors que s’acosten a la taula en l’ordre que a continuació s’indica i  fan el jurament o promesa del 
càrrec : 
- Sr. Moisés Fabra Serral, en representació del PSC.  
- Sr. José Villaubí Roig, en representació del PSC. 
- Sr. Joan Mola Pons, en representació del PSC. 
- Sr. Vicenç Carrera Torres, en representació de CiU. 
- Sr. Eduard Mallén Barberà, en representació de CiU. 
- Sr. Lino Bertran Morell, en representació d’ERC. 
- Sr. Jaume Lafarga Falcó en representació d’ERC. 
 
La Presidenta de la Mesa els hi lliura la insígnia de la Corporació i posteriorment s’incorporen al seient que 
se’ls hi ha destinat a la mesa de plens d’acord amb l’ordre protocolari. 
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Finalment juren o prometen els membres de la mesa d’edat, en primer lloc el vocal Sr. Roger Aviñó Martí, 
en representació del PSC i en segon lloc i per acabar, la Sra. Roser Caballeria Ayala, en representació de CiU. 
Un cop finalitzat l’acte descrit en l’antecedent, la Presidenta Sra. Caballeria declara constituïda la 
Corporació de l’Ajuntament de Xerta per la legislatura 2011-2014. 
A continuació, es procedeix a dur a terme l’elecció de l’Alcalde-President de la Corporació en la forma que 
s’assenyala a l’article 207.2 de la Llei orgànica de règim electoral general 
 

ELECCIÓ DEL PRESIDENT 
 
La Presidenta de la Mesa pregunta si hi ha algun grup que vulgui presentar candidat a l’alcaldia de la 
corporació al que respon el regidor Sr. Moisés Fabra Serral posant de manifest que vol presentar-se com 
alcalde per la present legislatura i exposa que s’ha arribat a un pacte d’unanimitat entre totes les forces 
polítiques del poble amb representació a l’ajuntament perquè totes tinguin presència en el govern 
municipal, cadascuna amb un àmbit de competència concret en el que desenvoluparà la seva tasca política 
i que es cristal·litzarà en el decret de delegacions als regidors que s’haurà de confeccionar efectuada la 
constitució del nou Ajuntament. 
Diu el Sr. Moisès Fabra que pel que fa a l’alcaldia les tres forces polítiques han acordat entre elles que el 
primer període i per un termini de tres terços de la legislatura li correspongui l’alcaldia a ell com cap de 
grup del PSC a Xerta, i que el segon període i per un termini d’un terç de la legislatura, li correspongui 
l’alcaldia a la regidora Sra. Caballeria, com a cap de grup de CiU a Xerta. 
 
La secretària pregunta a cadascun dels regidors si ratifiquen el manifestat pel Sr. Moisés Fabra Serral 
responen tots afirmativament per la qual cosa es nomena Alcalde al  Sr. MOISÈS FABRA SERRAL per 
unanimitat de tots els representants polítics del ple de Xerta 
 
La Presidenta de la Mesa demana al Sr. Moisés Fabra, qui ha estat elegit alcalde pels dos primers terços de 
la legislatura, d’acord amb l’exposició del pacte que ha efectuat, que es posi en front la taula per fer el 
jurament del seu càrrec, i una vegada l’alcalde electe ha jurat el seu càrrec la Presidenta de la Mesa li lliura 
la vara de comandament i li traspassa la presidència de la mesa i de la sessió.  
 
En aquest moment es dissol la mesa d’edat i presideix la sessió el nou Alcalde de la Corporació, Sr. Moisès 
Fabra Serral, i aquesta Secretaria que subscriu li posa a la seva disposició i a la de la resta de membres del 
Ple l’acta d’arqueig al dia de la data. 
 
Com a cloenda l’Alcalde de la Corporació demana als regidors que intervinguin, de menor a major número 
de regidors essent el primer en intervenir el Sr. Lino Bertran Morell, en representació d’ERC, qui manifesta 
el gran honor que ha representat per haver estat Alcalde la darrera legislatura i poder continuar estant a 
l’ajuntament per continuar aportant el seu treball al municipi. Manifesta el Sr. Bertran l’orgull que 
representa per ell haver aconseguit un govern d’unitat on finalment s’aconseguirà que tots els xertolins i 
xertol.lines sigui quina sigui la seva ideologia lluitin per un objectiu comú, el desenvolupament del municipi.  
Agraeix la presència als assistents i el suport que ha tingut durant tot el temps en que ha estat alcalde del 
municipi als regidors i personal municipal que l’han acompanyat en aquest periple, agraïment que fa 
extensiu a tot el poble de Xerta. 
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A continuació l’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Caballeria, regidora cap de grup de CiU, qui manifesta que 
finalment s’ha aconseguit el que per ella sempre havia estat un somni, el govern d’unitat en el municipi al 
que tant estima i al que tant de temps hi ha dedicat el seu esforç. Aquest fet que representa que ara si van 
tots en el mateix vaixell cap un objectiu comú és per ella molt significatiu perquè significa la voluntat del 
poble de Xerta per treballar plegats pel desenvolupament econòmic i sostenible del municipi ja que 
permetrà actuar més ràpid al poder consensuar dia rere dia en les reunions de treball de l’equip de govern 
les accions polítiques que permetran que Xerta pugui elaborar els elements i executar les polítiques de 
gestió que li permetin fer front a la crisi que afecta tota la societat europea i occidental, a la vegada que ja 
iniciar el camí per que el desenvolupament econòmic del municipi es dugui a terme creant llocs de treball 
perquè el jovent no hagi de marxar del territori. Diu la regidora que aquest ha estat sempre el seu objectiu, 
millorar la qualitat de vida dels habitants del municipi amb el desenvolupament econòmic de Xerta i del 
territori en el seu conjunt i que aquesta finalitat no es pot aconseguir de cap més manera que anar tots a 
una, dalt el mateix vaixell deixant els partidismes de banda i mirant nomes un futur, el de Xerta i els seus 
habitants  
 
Finalment l’Alcalde- President  fa el parlament de cloenda d’aquesta sessió extraordinària de constitució de 
l’ajuntament de Xerta per a nova legislatura i diu que a Xerta s’inicia una nova etapa en la que tots i 
cadascun dels companys que es van sortir elegits com a representants han anat a una pel bé dels habitants 
de Xerta, en un pacte històric en el que ell hi ha dipositat la màxima confiança i al que s’hi pensa dedicar 
amb tota la seva voluntat. Continua l’alcalde dient que estem al bell mig d’una crisi no només econòmica 
sinó estructural que comportarà molts de canvis, potser alguns dels quals ara no ens podem ni tan sols 
imaginar i que només amb la tasca comuna , amb el diàleg i amb  el consens els representants polítics 
podran fer la seva tasca. És l’única fórmula viable en un món que es presenta més convuls  dia rere dia, ell 
ho creu així perquè no es tracta de veure qui mana més, qui té el poder i com l’exerceix, sinó qui gestiona la 
institució quan la situació del seu entorn està en mínims històrics i la despesa i el deute públic de les 
administracions supramunicipals fan que els petits municipis hagin de viure al dia pel deute que li han 
generat amb obligacions compromeses que encara no s’han fet efectives. La tasca  serà durà i el camí difícil 
però la il.lusió amb que emprenen els seus companys i companya de govern aquesta legislatura, els anys de 
trajectòria comuna, i l’exercici de responsabilitat que tots han fet l’obliguen a veure el futur amb 
optimisme, perquè Xerta s’ho mereix i l’ajuntament no és res més que la representació de tots i cadascun 
dels habitants del poble, pel que ha de ser també l’administració que els hi ha de ser més propera i 
sobretot a la que han d’acudir en un primer moment davant de qualsevol incidència administrativa. Una 
administració forta es el que fa que una institució sigui forta i efectiva, i ara més que mai, davant la manca 
de recursos econòmics el gran patrimoni del municipi són els nostres ciutadans i ciutadanes. I finalment diu 
que per  l’exposat es vol acomiadar dient tots plegats: Visca Xerta !! 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les dues del migdia  del dia supra 
assenyalat, de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en  tres (3) fulls,  
rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 


