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

DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE  2011 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:00 h. del dia  26 d’octubre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat convocats en 
temps i forma: 
 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Jaume Lafarga Falcó 
 
 
L’alcaldia excusa l’assistencia de la Regidora Sra. Roser Caballeria Ayala i dels Regidors Srs. Joan Mola Pons i 
Sr. Lino Bertran Morell 
 
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 314/2011 de 24 d’octubre de 
2011. que són els següents: 
 
 
PRIMER.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS 
GENERALS DEL 20 DE NOVEMBRE. 

 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es 
realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 20 de 
novembre de 2011 per a les eleccions generals, convocades pel Reial decret 1329/2011, de 26 de setembre 
de 2011. 
 
Del sorteig resulten les persones que formaran part de les meses i els seus suplents, les quals han d’exercir 
el càrrec que a cadascun li ha estat designat i que no s’enumeren atenent la llei de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del 
mateix. 
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SEGON.- ACCEPTACIÓ DEL A SUBVENCIÓ CONCEDIDA A AQUEST AJUNTAMENT PEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS 
CURS 2010-2011 PER IMPORT DE 19.500 €. 

 
El Departament d’ensenyament va notificar a aquest Ajuntament la Resolució de la Consellera de 20 de 
juliol de 2011, per la qual s’atorgaven subvencions a determinades corporacions locals titulars de llars 
d’infants per al curs 2010-2011. 
 
D’acord amb la Resolució esmentada, l’import atorgat a aquesta corporació local per a la Llar d’Infants de 
Xerta és de 19.500 euros. 
 
El punt 4 de la resolució disposa que per al pagament de la subvenció la Corporació local haurà de trametre 
a la Direcció General de Centres Públics – Servei de Règim Econòmic i Administratius de Centres Públics, un 
certificat de l’acord del Ple pel qual s’accepta la subvenció abans del 30 d’octubre de 2011. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta per unanimitat, 
ACORDA:   
 
1.-  Acceptar la subvenció atorgada a aquesta corporació local per a la Llar d’Infants de Xerta per import de 
19.500 euros. 
 
2.-  Trametre a la Direcció General de Centres Públics – Servei de Règim Econòmic i Administratius de 
Centres Públics, un certificat de l’acord del Ple pel qual s’accepta la subvenció abans del 30 d’octubre de 
2011 
 
 
TERCER.- ADHESIÓ AL PROJECTE “MONTSIÀ ACTIU” DINS LA CONVOCATÒRIA TREBALL A LES 7 
COMARQUES. 

 
El Consell Comarcal del Montsià està duent a terme el projecte “Montsià Actiu” inclòs dins la convocatòria 
“Treball a les 7 comarques”, essent l’objectiu general del projecte, el de dinamitzar l’activitat econòmica 
per tal de generar riquesa i ocupació, mitjançant la potenciació dels recursos endògens i la cooperació dels 
agents socials i econòmics, per millorar la qualitat de vida i el benestar de la població. 
 
Atenent la convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes 
ocupacionals i de desenvolupament local complementaris al Pla d’iniciatives de dinamització comarcal en el 
marc del Projecte Treball a les 7 comarques (Resolució EMO/1974/2011). 
 
Vist el treball realitzat  durant el primer any d’implementació del projecte Montsià Actiu i les actuacions 
que és plantegen desenvolupar en aquesta convocatòria per part del projecte Montsià Actiu. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta per unanimitat, 
ACORDA:   
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1.-  Adherir-se al projecte “Montsià Actiu”, per així donar el màxim suport a aquesta iniciativa 
socioeconòmica que ha de representar un nou mecanisme de dinamització i desenvolupament local. 
 
2.-  Trametre al Consell Comarcal del Montsià la present resolució.  
 
 
QUART.- DECLARACIÓ DE LES FESTES AMB BOUS DE XERTA COM A “PATRIMONI CULTURAL 
IMMATERIAL”. 

 
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, ha comunicat a aquest Ajuntament, la 
possibilitat de declarar les festes amb bous d’aquest municipi “Patrimonio Cultural Inmaterial” conforme a 
les disposicions que inclouen al respecte la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO”, avui en vigor. 
 
Són coneixedors d’iniciatives preses per altres municipis d’Espanya i d’altres països que, acollint-se a 
l’anomenada Convenció, tracten de fomentar i conservar els seus festeig amb bous com a “Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, considerant que la riquesa i peculiaritat dels festeigs populars en aquesta localitat de 
Xerta, sense cap dubte, mereixeria poder comptar amb la mateixa consideració. 
 
Parlar de bous a les Terres de l’Ebre és igual a festa, així com parlar de festa és parlar de bous, dues 
paraules que van lligades i que les acompanyen les de cultura, tradició, identitat, sentiment..... 
 
Des de fa mont de temps a les nostres terres, en especial a la nostra població, es venen celebrant anys 
darrera any, festes amb bous i així ens ho expliquen els nostres avis emocionats al recordar velles 
anècdotes que els han deixat aquests animals i que des de la seva avançada edat observen els canvis de la 
festa i la seva trajectòria ascendent. 
 
La festa dels bous a les Terres de l’Ebre és única entre totes les celebrades. És úna festa que reuneix a 
persones de la mateixa població i de les poblacions veïnes, als més joves i als més vells i en tot aquest 
conjunt de gent no hi ha rivalitats, tots estem units per la festa, la Festa dels Bous. 
 
Una festa amb bous és un joc entre l’animal i el retallador en que cadascú mostra lliurement les seves 
habilitats, en qualsevol dels escenaris que es puguin donar i modalitats existents, en que el públic gaudeix 
de veure’ls i aplaudeix a un i altre sense distinció. 
 
Coneguda aquesta tradició i peculiaritat dels festeigs amb bous, unit amb l’existència de dades suficients 
que documenten des de temps molt llunyans, de forma constant i ininterrompuda, la presència del bou 
entre la nostra gent, dins de les nostres tradicions i costums més ancestrals, considerem que tot això 
constitueix elements que suposen de manera indubtable, part del patrimoni cultural immaterial del 
municipi de Xerta. 
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D’aconseguir-ho, Xerta seria una de les primeres localitats, i en conseqüentment Tarragona la província 
catalana en aconseguir tant important consideració. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta per unanimitat, 
ACORDA:   
 
1.- Declarar les festes amb bous d’aquest municipi “Patrimonio Cultural Inmaterial” conforme a les 
disposicions que inclouen al respecte la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO”, avui en vigor. 
 
2.-  Trametre la present resolució a l’Agrupació de Penyes i a la UNESCO. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:30 h.  del dia supra assenyalat, 
de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en quatre (4) fulls,  rubricat 
amb la meva signatura. En dono fe. 


