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

DEL DIA 30 D’AGOST DE  2011 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19.00 h. del dia  30 d’agost de dos mil onze, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Moisès Fabra Serral, 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: 
 
- 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 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 255/2011 de 29 d’agost de 2011. 
que són els següents: 
 
 
PRIMER.-  APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA.  

 
L’alcalde proposa als membres del ple que sigui sotmesa a aprovació la urgència en la convocatòria de la 
sessió plenària motivada pels fets que figuren en el Decret numero 255/2011 de convocatòria i que estan 
motivats per raons d’interès públic. 
 
 Tots aquests fets motiven la urgència en l’aprovació dels expedients que se sotmeten a consideració del 
plenari.  
 
Se sotmet la proposta d’aprovació de la urgència i s’aprova amb el vot unànime dels regidors assistents. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL INFOCAT 

 
Els diferents Plans de Protecció Civil son uns documents necessaris per a una gestió ràpida i eficaç en 
l’actuació municipal davant d’una situació d’emergència, així com també constitueixen la base per a la 
correcta coordinació de tots els organismes encarregats de la Seguretat Civil. 
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Per les característiques del municipi de Xerta l’equip de govern va considerar, caldria realitzar com a mínim 
la renovació i redacció dels manuals d'actuació INFOCAT i INUNCAT respectivament, en tant el Pla INFOCAT 
és de renovació, mentre que l'INUNCAT és de nova redacció.  
 
L’empresa AGRO’90, SL, va presentar un pressupost davant d’aquest Ajuntament per a la redacció del pla 
INFOCAT per un import total de 1.255 €. 
 
En data 11 de novembre de 2010 es va sol·licitar al Departament d’Interior una subvenció per a la redacció 
d’aquests projectes. 
 
Per resolució de data 9 de desembre de 2010 el Departament d’Interior va concedir una subvenció per a la 
redacció del pla esmentat per import de 1.255 €. 
 
El passat mes de juliol l’empresa AGRO’90, SL, va presentar davant d’aquest Ajuntament el Pla INFOCAT, el 
qual ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament per a la posterior revisió i homologació pel Departament 
d’Interior. 
 
Finalment, un cop homologat, s’haurà de trametre el manual al Departament d’Interior per tal de justificar 
la subvenció concedida. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta ACORDA:   
 
1r.- Aprovar el manual del Pla INFOCAT redactat per l’empresa AGRO’90, SL. 
 
2n.- Trametre aquest Pla al Departament d’Interior per a la seva revisió i homologació. 
 
3r.- Un cop homologat, trametre el Pla INUNCAT al Departament d’Interior per tal de justificar la subvenció 
concedida. 
 
4t.- Publicar el present acord. 
 
TERCER.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DE LES ESCRIPTURES D’HIPOTECA I COMPRA-VENDA 
DE “CASA BAYOT” 

 
En data 30 de desembre de 2010, l’alcaldia va dictar provisió per tal d’iniciar les gestions administratives 
conduents a l’adquisició de l’immoble ubicat a la Plaça Major núm. 2 anomenat “Casa Bayot”. 
 
En data 18 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar iniciar el procediment d’adquisició de “Casa 
Bayot” a la Caja de Ahorros del Mediterranio, per destinar-lo a finalitats d’interès públic tal i com figura en 
l’expedient. 
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En data 18 de gener de 2011 l’Alcalde va presentar una oferta econòmica a la CAM, per adquirir l’immoble,  
seguint el procediment establert per aquesta entitat financera, per import de 251.324,00 €, elevant-se a 
pública davant notari. 
 
En data 25 de febrer de 2011, aquest Ajuntament va sol·licitar l’informe preceptiu previ a l’adquisició d’un 
be immoble, al Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
En data 1 d’abril de 2011, es va rebre a l’Ajuntament, l’informe favorable de la Direcció General 
d’Administració Local per adquirir de manera directa “Casa Bayot”. 
 
El finançament de l’actuació és el següent: 
 

AJUNTAMENT DIPUTACIÓ (PAM) GENERALITAT (PUOSC) TOTAL 

101.507,72 
40,39 % 

140.094,43 
55,74 % 

9.721,85 
3,87 % 

251.324,00 
100 % 

 
En data 4 de maig de 2011 es va signar el contracte d’arres per un import del 10% del preu total de 
l’immoble. 
 
La notaria encarregada de la gestió de les escriptures de la hipoteca i de la compra venda, ens ha fet arribar 
les proformes de les mateixes per tal de d’aprovar-les prèviament a la seva signatura. 
 
En conseqüència, aquesta alcaldia proposa al ple l’adopció del present ACORD: 
 
1r.-  Aprovar la signatura de les escriptures d’hipoteca i compra-venda de “Casa Bayot” el dia que estableixi 
la Notaria. 
 
2n.-  Facultar i autoritzar a l’alcalde-president d’aquesta Corporació el Sr. Moisès Fabra Serral per a la 
signatura de les escriptures esmentades. 
 
4t.- Traslladar la present resolució a tots els interessats. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:20 h.  del dia supra assenyalat, 
de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en tres (3) fulls,  rubricat amb la 
meva signatura. En dono fe. 


