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ACTA DE LA SESSIÓ ORACTA DE LA SESSIÓ ORACTA DE LA SESSIÓ ORACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LDINÀRIA DEL PLE DE LDINÀRIA DEL PLE DE LDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA’AJUNTAMENT DE XERTA’AJUNTAMENT DE XERTA’AJUNTAMENT DE XERTA        

DEL DIA DEL DIA DEL DIA DEL DIA 27272727 D D D D’ABRIL’ABRIL’ABRIL’ABRIL DE 2011 DE 2011 DE 2011 DE 2011    
    

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 10 del vespre del dia  27 d’abril de dos mil onze, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde de la Corporació, Sr. Lino Bertran Morell,   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: 
 
- Moisés Fabra Serral  
- Rubèn Alegria Maureso 
- Roger Aviñó Martí 
- José Villaubí Roig 
- Roser Caballeria Ayala 
- Vicenç Carrera Torres 
- Emigdi Navarro Cid 
- Ester Curto Pla 
 
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 94/2011 de 18 d’abril, que són 
els següents: 
 
    
01010101....---- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES     

 
S’aproven les actes corresponents a les sessions plenàries dutes a terme des del darrer ple ordinari i que 
són:  
1.- Acta de la sessió ordinària del dia  11 de febrer. 
2.- Acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 23 de febrer. 
3.- Acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 30 de març. 
 
Amb el benentès que els regidors que no van assistir-hi s’abstenen d’aquelles en les que no han estat 
presents. 
    
    
02020202.- PROPO PROPO PROPO PROPOSTA AL PLE PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT.STA AL PLE PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT.STA AL PLE PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT.STA AL PLE PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT.    

 
L’alcalde fa avinent al Ple que proposta d’acord que figura en l’ordre del dia de la sessió plenària com a 
punt número 2 no se sotmet al consideració per decisió de l’equip de govern, qui ha considerat que donada 
la politització i instrumentalització que s’està fent sobre la qüestió considera oportú deixar pel nou govern 
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que sorgirà dels comicis del 22 de maig de 2011, l’elecció del jutge de pau titular i del jutge de pau suplent 
pels vinents quatre anys. 
 
 
03030303....---- APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI    

 
L’Agència de Residus de Catalunya va convocar  un seguit d´ajuts per a la realització de projectes de 
prevenció de residus municipals adreçada als ens locals, amb el codi de convocatòria MAH/3354/2008. 
 
Que en el ferm propòsit que té l’equip de govern de l’Ajuntament de Xerta de dur a terme les accions 
necessàries dins del seu camp competencial i capacitat econòmica per fer del municipi un poble sostenible 
que millori la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes amb el foment de polítiques destinades a aquesta 
finalitat, va considerar d’interès concórrer a la convocatòria. 
 
Per decret núm. 45, de 6 de març de 2009, l’alcalde va resoldre acollir-nos a la subvenció i encarregar a 
l’empresa Terregada.net SSCL la redacció d’un Pla de Prevenció de Residus Municipals. 
 
Per resolució de la Directora de l’Agència de Residus de Catalunya de data 18 de maig de 2009, van 
concedir a aquest Ajuntament una subvenció per import de 5.132,25 € per a la redacció del Pla de 
Prevenció de Residus de Xerta. 
 
El passat mes de novembre, l’empresa Terregada.net SCCL va presentar davant d’aquest Ajuntament el Pla 
de Prevenció de Residus que se li havia encomanat. 
 
Atenent els antecedents exposats, a proposta de l’alcalde, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar Pla de Prevenció de Residus de Xerta redactat per l’empresa Terregada.net SCCL. 
 
SEGON: Traslladar el Pla a l’Agencia de Residus de Catalunya. 
 
TERCER: Publicar el present acord. 
 
 
04040404....---- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XERTA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE AGÈNCIA DE AGÈNCIA DE AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS 
DE PILES I D’ACUMULADORSDE PILES I D’ACUMULADORSDE PILES I D’ACUMULADORSDE PILES I D’ACUMULADORS    

 
Vist que l’article 8.3 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental 
dels seus residus, estableix la participació de les entitats locals en els SIG de residus de piles i 
d’acumuladors, mitjançant l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre els sistemes integrats de 
gestió i les comunitats autònomes. 
 
Atès que en les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i 
d’acumuladors s’estableix l’obligació per part d’aquests sistemes de compensar econòmicament les entitats 
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locals de tots els costos derivats de la gestió correcta dels residus de piles i d’acumuladors, en els termes 
del Conveni marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb les proves documentals 
aportades per les entitats locals per al càlcul d’aquests costos. 
 
A proposta de l’alcaldia, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA: 
 
1.- Adherir-se al Conveni de col·laboració signat en data 26 de juliol de 2010 entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el 
compliment del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels 
seus residus, en la modalitat que l’entitat local farà el servei de recollida, de transport (des dels punts de 
recollida selectiva dels residus, PRS, fins al punt de recollida municipal, PRM) i d’emmagatzematge 
temporal dels residus de piles i d’acumuladors en el seu àmbit territorial, i rebrà per fer-ho la compensació 
econòmica establerta a l’annex IV d’aquest Conveni.  
 
2.- Traslladar el present acord, juntament amb la documentació requerida per fer efectiu el Conveni, amb 
l’assumpció manifestada pel plenari de complir els compromisos mínims continguts en el pacte esmentat, 
amb el benentès que en un futur l’entitat local vulgui canviar la seva opció, haurà de comunicar la decisió a 
l’Agència de Residus de Catalunya amb quatre mesos d’antelació, com a mínim, a la data en la qual es 
vulgui fer efectiu el canvi. 
 
 
05050505....---- APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 20DE L’ANNEX PER AL 20DE L’ANNEX PER AL 20DE L’ANNEX PER AL 2011 AL CONVENI DE COL11 AL CONVENI DE COL11 AL CONVENI DE COL11 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL ·LABORACIÓ ENTRE EL ·LABORACIÓ ENTRE EL ·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE I L’ADEL BAIX EBRE I L’ADEL BAIX EBRE I L’ADEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE XERTA PJUNTAMENT DE XERTA PJUNTAMENT DE XERTA PJUNTAMENT DE XERTA PER A LA PRESTACIÓ DEER A LA PRESTACIÓ DEER A LA PRESTACIÓ DEER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATL SERVEI SOCIAL D’ATL SERVEI SOCIAL D’ATL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ ENCIÓ ENCIÓ ENCIÓ 
DOMICILIÀRIA.DOMICILIÀRIA.DOMICILIÀRIA.DOMICILIÀRIA.    

 
Vist l’escrit presentat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Daniel Andreu Falcó, en el qual 
tramet l’annex per al 2011 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària, el qual obra en l’expedient.    
 
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta,  per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2011 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària. 
 
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 que es concreta en 6.477,33 €, del qual un 70% 
s’haurà de fer efectiu abans del di 30 de setembre de 2011. 
 
QUART.- Notificar el present acord al Consell comarcal del Baix Ebre, traslladant-li dues còpies de l’annex al 
conveni signat per aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència 
del Consell. 
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06060606....---- PROPOSTA  PROPOSTA  PROPOSTA  PROPOSTA APRAPRAPRAPROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI CODE I OVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI CODE I OVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI CODE I OVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI CODE I 
L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE SALUBRITAT PÚBLICA AL TM DE XERTA PER L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE SALUBRITAT PÚBLICA AL TM DE XERTA PER L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE SALUBRITAT PÚBLICA AL TM DE XERTA PER L’AJUNTAMENT DE XERTA PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE SALUBRITAT PÚBLICA AL TM DE XERTA PER 
AL 2011.AL 2011.AL 2011.AL 2011.    

 
Vist l’escrit presentat pel President del CODE, en el qual tramet l’annex per al 2011 al conveni de 
col·laboració entre el CODE i l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei de salubritat pública en el 
terme municipal de Xerta, el qual obra en l’expedient.    
 
Examinada la proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta, per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
 
PRIMER.- Aprovar el redactat de l’annex per al 2011 al conveni de col·laboració entre el CODE i 
l’Ajuntament de Xerta per a la prestació del servei de salubritat pública en el terme municipal de Xerta. 
 
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 1.093,29 euros. 
 
QUART.- Notificar el present acord al CODE, traslladant-li dues còpies de l’annex al conveni signat per 
aquesta alcaldia, amb sol·licitud de retorn un cop hagi estat signada per la presidència del Consell. 
 
    
07070707....---- PROPOSTA DE  PROPOSTA DE  PROPOSTA DE  PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’UNA FUNCIONÀRIA AL SERVEI DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’UNA FUNCIONÀRIA AL SERVEI DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’UNA FUNCIONÀRIA AL SERVEI DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’UNA FUNCIONÀRIA AL SERVEI DE 
L’ADL’ADL’ADL’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS PUBLIQUES I PRIVADESMINISTRACIÓ LOCAL PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS PUBLIQUES I PRIVADESMINISTRACIÓ LOCAL PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS PUBLIQUES I PRIVADESMINISTRACIÓ LOCAL PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS PUBLIQUES I PRIVADES    

 
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per al desenvolupament del lloc de funcionari amb 
l’exercici d’activitat pública i/o privada presentada per la Sra. Maria-Teresa Pallarès Baradat, funcionària de 
l’ajuntament de Xerta. 

 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 del Reglament 
d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, xaminada la 
proposta i sotmesa a debat, el ple de l’Ajuntament de Xerta, per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    

 
PRIMER. Reconèixer a la Sra Maria-Teresa Pallarès Baradat la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat 
d’ensenyament de dret públic i l’exercici de pràctiques en un bufet d’advocats, si s’escau, per entendre que 
no s’impedeix ni es menyscaba l’estricte compliment dels seus deures i no es compromet la seva 
imparcialitat i independència, que ha vingut sobradament durant el temps que fa que presta serveis a la 
Corporació, sempre que no concorrin els casos de prohibició i es compleixi l’establert en la llei reguladora. 

 
SEGON. Inscriure l’acord del ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per a desenvolupar activitats 
privades en el corresponent registre de personal. 

 
TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns. 
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08.08.08.08.---- APROVACIÓ DE SOL·LI APROVACIÓ DE SOL·LI APROVACIÓ DE SOL·LI APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE BESTRETA A CITUD DE BESTRETA A CITUD DE BESTRETA A CITUD DE BESTRETA A BASE.BASE.BASE.BASE. 

 
En aquests moments, hi ha una manca temporal de liquiditat a la Tresoreria municipal per efectuar 
pagaments que s’estan demorant molt en el temps. 
 
Atenent que aquesta Alcadia i l’equip de govern que presideixo, atenent la situació econòmica davant la 
que ens trobem, considera que s’ha de liquidar als proveïdors de l’ajuntament amb la màxima celeritat que 
els nostres ingressos permetin i davant les dificultats que existeixen arran les modificacions normatives per 
sol·licitar l’obtenció de liquiditat per altres vies, es  considera oportú sol·licitar una bestreta extraordinària a 
BASE, tal i com tradicionalment aquest Ajuntament ha fet en els darrers exercicis. 
 
Atès que és possible sol·licitar una bestreta extraordinària a BASE per import de 18.000 € a retornar abans 
del 31 de desembre de 2011. 
 
Atenent els antecedents exposats, el Ple de l’ajuntament, amb l’abstenció de CiU i amb el vot a favor de la 
resta de regidors, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:  
 
PRIMER: Sol·licitar una bestreta extraordinària a BASE per import de 18.000 euros per fer front el pagament 
de despesa inajornable de proveïdors de l’Ajuntament. 
 
SEGON: Notificar la present resolució a BASE amb la indicació que faci efectiu el pagament a la major 
celeritat possible donat l’estat actual de la Tresoreria i la previsió d’ingressos davant la qual ens trobem 
generats com a drets d’administracions supramunicipals des del passat exercici. 
 
La Sra. Caballeria fa explicació de vot i sol.licita a l’alcalde que li sigui facilitada la relació econòmica dels 
pagaments pendents de l’ajuntament a la data d’avui. 
 
09090909....---- APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ  APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ A BADE LA DELEGACIÓ A BADE LA DELEGACIÓ A BADE LA DELEGACIÓ A BASE DE LA GESTIÓ DE LSE DE LA GESTIÓ DE LSE DE LA GESTIÓ DE LSE DE LA GESTIÓ DE L’ICIO.’ICIO.’ICIO.’ICIO.    

 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL), en el seu article 
36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), 
estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi correspongui, 
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals 
podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi 
atribueix. 
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La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran importància 
que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest 
municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
En data 31 de juliol de 2001 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es 
detallava en el corresponent acord de delegació. 
 
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la majoria exigida a 
l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, a proposta de l’alcalde, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA:    
    
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es detallen 
a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació 
de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte 
determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert 
pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 
a) Recaptació en període voluntari de: 
a. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
b. Execucions subsidiàries 
b) Recaptació en període voluntari i en període executiu de: 
- Taxa per llicències urbanístiques 
-  
c) Inspecció de : 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
- Taxa per llicències urbanístiques 
    
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador de la delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on 
s’indiquen totes les delegacions conferides. 
    
“ ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ 
I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE XERTA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
    
APARTAT 1 
 
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
-  
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en els tributs de 
caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 
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b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels ingressos 
delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels ingressos de dret públic. 
    
APARTAT 2 
 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
- TAXES I PREUS PÚBLICS  
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament. 
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament. 
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les facultats 
delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període voluntari dels 
ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 4 
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
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- TAXES I PREUS PÚBLICS  
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
- MULTES I SANCIONS 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats en període 
voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 
b) L’expedició de diligències d’embargament. 
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament. 
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i costes. 
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les facultats 
delegades. 
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.  
 
APARTAT 5 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, diligències i actes, emissió 
de propostes de regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients 
de regularització. 
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada dels altres 
departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents. 
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’Ingressos, altres 
departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol.licitin aquestes actuacions. 
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per l’Inspector-cap 
de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g)  La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es derivin de les 
actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els procediments sancionadors que s’iniciïn 
com a conseqüència del procediment d’inspecció. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels ingressos de dret 
públic.” 
    
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre de 2014, 
prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que 
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de 
notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
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Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord, comportarà 
una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió 
d’Ingressos. 
 
Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’atendrà a la 
normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves 
pròpies facultats d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva part, es procedeixi 
a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Xerta per la formalització d’aquells documents que siguin 
necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
 
 
10.10.10.10.----        APROVACIÓ DEFINITIVAAPROVACIÓ DEFINITIVAAPROVACIÓ DEFINITIVAAPROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISC DE L’ORDENANÇA FISC DE L’ORDENANÇA FISC DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA AL REGULADORA DE LA AL REGULADORA DE LA AL REGULADORA DE LA TAXA PER TELEFONIA MTAXA PER TELEFONIA MTAXA PER TELEFONIA MTAXA PER TELEFONIA MÒBIL.ÒBIL.ÒBIL.ÒBIL.    

 
Vist l’acord d’aprovació inicial de l’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TELEFONIA MÒBIL, 
el qual ha estat exposat al públic pel termini establert reglamentàriament sense que s’hagin produït 
al·legacions, donat que tan sols s’ha presentat un escrit de REDTEL sol·licitant que la seva aprovació 
definitiva no prosperés. 
 
Atenent que es considera que pels interessos de l’ajuntament cal aprovar de manera definitiva dita 
Ordenança, a proposta de l’alcalde, el ple de l’ajuntament, ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar de manera definitiva l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per telefonia mòbil. 
 
SEGON.- Publicar el text íntegre de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona pel seu íntegre 
coneixement.  
 
 
11111111....---- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE MOCIÓ DE MOCIÓ DE MOCIÓ DE MOCIÓ DE 
SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀSUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀSUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀSUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ    

    
Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que han fet molts 
ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià. 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana format pel 
Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel 
qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest 
territori.  
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Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva d’Acció Cultural del 
País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País 
Valencià. Això és provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra 
entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que 
sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de 
constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura 
Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada 
mes.” 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt 
del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet 
que cada dia tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no 
pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, 
com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Xerta, per unanimitat ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA: 
 
1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià sobre Acció Cultural del 
País Valencià. 
 
2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat 
en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 
 
3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè 
tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i 
demana al Govern de Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat 
possible. 
 
Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la Generalitat Valenciana i a 
ACPV. 
 
 
12 12 12 12 ....---- PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA SOBRE LA  PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA SOBRE LA  PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA SOBRE LA  PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA SOBRE LA 
POLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIAPOLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIAPOLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIAPOLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA    

 
Davant situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs municipals, malgrat la 
manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses més enllà de les nostres 
competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els 
recursos amb els que comptem, la cohesió social en els nostres municipis, amb polítiques socials de 
proximitat i atenció personalitzada. 
 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest esforç per garantir 
la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb l’increment de recursos pressupostaris 
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directes dedicats al món local. En el marc de l’acció de govern les despeses d’educació s’havien considerat 
prioritàries 
 
Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arrel de les eleccions autonòmiques del passat 
mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al món local i respecte a 
les polítiques socials, tal com s’ha pogut comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres 
del nou Govern en els últims mesos i  molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la 
reducció de despeses en el sistema educatiu. 
 
Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia i la societat el Ple de 
l’Ajuntament de Xerta, amb el vot en contra dels regidors de CIU i a favor de la resta de regidors, ACORDA ACORDA ACORDA ACORDA 
instar al Govern de la Generalitat a: 
 
1. Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar  el Pla d’Ajust Econòmic. 
 
2. Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació de centres escolars que ja estiguin en curs, 
així  com aquelles que estiguin planificades i que tinguin finançament assignat. 
 
3. Garantir la construcció de nous centres escolars que  tinguin finançament assignat. 
 
4. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en funció de les previsions de  
matriculació. 
 
5. Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les  aules en aquells centres escolars que el venen 
aplicant, i  elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la totalitat del sistema 
educatiu. 
 
6. Impulsar els projectes d’institut-escola que hagin estat  acordats amb els ajuntaments.  
 
7. En la línia del compromís adquirit pel president de la  Generalitat davant el Parlament de Catalunya 
durant el  debat d’investidura, no augmentar el nombre d’alts càrrecs i càrrecs de confiança respecte a 
l’estructura central  del Departament d’Ensenyament de l’anterior Govern. 
 
8. Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes transversals relacionats amb 
l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb l’ensenyament de  llengües i amb els plans d’entorn territorials. 
 
9. Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades,  garantint les ajudes destinades a l’acolliment 
d’alumnat  immigrant. 
 
10. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir les ajudes necessàries 
per a activitats extraescolars durant la setmana de vacances d’hivern. 
 
11. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses  de funcionament bàsiques dels centres educatius, 
inclosos materials, electricitat i calefacció. 
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12. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya corresponents a les 
competències municipals en educació perquè aquells Ajuntaments que ho vulguin puguin avançar 
significativament en la descentralització i la coresponsabilitat en aquest àmbit. 
 
Notificar la present resolució al Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre i als Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament. 
 
La regidora Caballeria fa l’explicació de vot del seu grup donada la negativa del PSC d incloure les 
modificacions que ha proposat i que consistien en treure la part resolutiva tercera, cinquena i desena, i vol 
deixar clar que el grup de CiU a l’ajuntament és contrari a la retallada en política d’educació i en moltes 
altres però que arran el resultat de les gestions dels anteriors governs no queda altre remei que haver de 
recórrer a les mateixes per tal que el país pugui sortir-se’n de la crisi en la que els poders públics i la 
societat es troben instal·lats 
 
 
13.13.13.13.---- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE DECLARACIÓ POLÍTICA DE  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE DECLARACIÓ POLÍTICA DE  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE DECLARACIÓ POLÍTICA DE  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE XERTA DE DECLARACIÓ POLÍTICA DE 
PETICIÓ AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPETICIÓ AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPETICIÓ AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPETICIÓ AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    

    
La Sra. Caballeria, prèviament a la lectura proposa unes modificacions que per part del cap de Grup del PSC 
se li diu que no s’acceptaran, i menys arran el contingut de la moció, motiu pel qual el vot de CiU serà en 
contra, tal i com manifesta la seva cap de grup d’antuvi. 
 
S’inicia la lectura de la moció que diu el que segueix i que prospera amb la votació que hi consta: 
El passat dia 28 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya amb uns resultats que 
van determinar el canvi de Govern de la Generalitat a favor de CiU i la investidura del Molt Hble. Sr. Artur 
Mas com a nou President de la Generalitat de Catalunya, a qui s’ha de felicitar per la victòria obtinguda. 
 
Dit això, s’ha de destacar també la tasca duta a terme per l’anterior Govern de la Generalitat format per 
PSC, ERC i ICV-EUiA i presidit pel Molt Hble. Sr. José Montilla i que ha portat a Catalunya a importants 
quotes d’autogovern, infrastructures i serveis públics. 
 
En aquest sentit, i pel que fa als Ajuntaments, al llarg dels darrers anys, des de la responsabilitat de govern 
al capdavant del país, els partits d’esquerres, per la seva arrelada vocació municipalista han demostrat que 
estan al costat dels municipis, independentment del seu nombre d’habitants o el seu color polític, apostant 
per l’equilibri territorial amb voluntat de fer un territori molt millor. Aquesta voluntat de suport als nostres 
pobles i ciutats es va traduir en una inversió considerable en infrastructures, equipaments i promoció 
econòmica. 
 
A Xerta, durant aquesta Legislatura s’han materialitzat tot un seguit d’inversions directes com la 
construcció de l’escola bressol, el casal de joventut, l’arranjament de carrers i serveis dels mateixos, 
l’arranjament d’espais municipals...,,,,    alhora que s’ha consolidat tota una sèrie de programes i ajuts destinats 
a l’ocupació, la igualtat d’oportunitats, la convivència, els drets humans, la promoció econòmica, cultural i 
sobretot les polítiques de caire social –prioritàries en els temps que corren–, com per exemple l’atenció 
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dels serveis socials, que cada dia tenen més demanda i el municipi ha de respondre a aquestes peticions 
socials. 
 
A partir d’aquí, és evident que cal el suport de les administracions superiors perquè des de l’àmbit local es 
pugui incidir i portar a terme totes aquelles polítiques socials, d’ocupació o de promoció econòmica 
assolides fins ara i garantir els equipaments i infrastructures compromeses que no es poden posar en risc, 
en cap cas, pel fet que hi hagi una alternança al Govern de la Generalitat. 
 
L’arranjament de l’Avinguda Martí Martí, l’arranjament del carrer Major, l’enllumenat del carrer 
Ambugorro i la última fase del casal de joventut són inversions cabdals pel desenvolupament i la cohesió 
social del nostre poble. Per això, resulta necessari que el nou govern de la Generalitat mantingui aquests 
compromisos de futur i la culminació dels projectes que ja estan en curs. 
 
Més enllà de fer judicis de valors, ara és necessari mirar cap al futur de Catalunya, i per això estem 
convençuts que només de la mà amb el món local l’actual Govern de la Generalitat podrà fer front a l’actual 
crisi econòmica, garantint totes aquelles polítiques socials, d’igualtat de gènere, mediambientals, 
econòmiques o inversions en infrastructures i equipaments que constitueixen la millor vacuna per fer front 
a la crisi econòmica i són la garantia de progrés dels nostres pobles, de les nostres ciutats, de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Xerta, amb l’abstenció dels regidors de CIU i a favor de la resta de 
regidors ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA: 
 
Primer.- Demanem al nou Govern de la Generalitat, que faci una clara aposta municipalista, busqui la 
concertació amb el món local perquè cal un lideratge sòlid en els municipis i en el Govern de la Generalitat 
per afrontar de la millor manera possible el futur i els desafiaments que ens planteja la crisi econòmica. 
 
Segon.- Traslladar al nou Govern de la Generalitat la importància de que es mantingui l’execució de les 
infrastructures i equipaments projectades i acordades amb l’anterior Govern així com de culminar aquelles 
que estan en fase d’execució actualment, així com també la necessitat de continuar i consolidar aquells 
programes i polítiques en l’àmbit de l’ocupació, la promoció econòmica, la igualtat de gènere, la gestió de 
la migració i el reforç de polítiques socials com l’increment de l’atenció dels serveis socials a la gent gran, 
als infants i adolescents amb necessitats socieconòmiques que s’han demostrat altament satisfactòries per 
garantir la cohesió social i territorial a tota Catalunya i particularment a l’Ajuntament de XERTA. 
 
Tercer.- Volem i ens comprometem, des de l’Ajuntament, a seguir treballant amb el nou govern de la 
Generalitat des del respecte institucional per la consecució del benestar col·lectiu amb la mà estesa, 
establint espais de diàleg, entesa i consens per avançar en els temes claus pel futur del nostre poble. 
 
Quart.- Donar coneixement d’aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, als grup polítics del Parlament de Catalunya i a la ciutadania de Xerta a través dels mitjans de 
comunicació. 
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14.14.14.14.---- PRO PRO PRO PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DELS PROPERS COMICIS DEL 22 POSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DELS PROPERS COMICIS DEL 22 POSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DELS PROPERS COMICIS DEL 22 POSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DELS PROPERS COMICIS DEL 22 
DE MAIG DE 2011.DE MAIG DE 2011.DE MAIG DE 2011.DE MAIG DE 2011.    

    
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 22 de 
maig de 2011 per a les eleccions locals, convocades pel Reial Decret 424, de 28 de març de 2011.  
 
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a 
cadascuna s’indica. 
 

SECCIÓ: 1       MESA:  AAAA    

 
TITULARS: 
 

PRESIDENT:  DNI XXXXXX09Q 

1R VOCAL:  DNI XXXXXX57X 

2N VOCAL:  DNI XXXXXX70X 

 
SUPLENTS: 
 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 80G 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 74Z 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 20D 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 54E 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 26T 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 06T 

 
RESERVES ADDICIONALS: 
 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 40N 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 73J 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 21G 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 00V 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 06W 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 96V 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 30W 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 11T 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 23D 
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SECCIÓ: 1       MESA:  BBBB    

 
TITULARS: 
 

PRESIDENT:  DNI XXXXXX 86M 

1R VOCAL:  DNI XXXXXX 90R 

2N VOCAL:  DNI XXXXXX 13Z 

 
SUPLENTS: 
 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 50M 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 73G 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 61G 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 01T 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 51N 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 68C 

 
RESERVES ADDICIONALS: 
 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 39F 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 42A 

DEL PRESIDENT:  DNI XXXXXX 11G 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 11X 

DEL 1R VOCAL:  DNI XXXXXX 33D 

DEL 1R VOCAL::  DNI XXXXXX 97X 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 40L 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 88L 

DEL 2N VOCAL:  DNI XXXXXX 56Y 

 
També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del 
mateix. 
 
 
11115555....---- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA  DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA.CONVOCATÒRIA.CONVOCATÒRIA.CONVOCATÒRIA.    

 
Els regidors es donen per assabentats dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria de 
l’anterior ple ordinari fins a la de convocatòria del present i tots se’n fan coneixedors. 
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11116666....---- QÜESTIONS SOBREVINGUDES QÜESTIONS SOBREVINGUDES QÜESTIONS SOBREVINGUDES QÜESTIONS SOBREVINGUDES    

 
Prèvia ratificació de la urgència, a proposta de l’alcaldia, se sotmet a consideració del ple la següent 
proposta d’acord: 
 
 
QS 1.QS 1.QS 1.QS 1.----  MOCIÓ EN RELACIÓ EN CENTRE D’ATENCIÓ CONTINUADA DE XERTA  MOCIÓ EN RELACIÓ EN CENTRE D’ATENCIÓ CONTINUADA DE XERTA  MOCIÓ EN RELACIÓ EN CENTRE D’ATENCIÓ CONTINUADA DE XERTA  MOCIÓ EN RELACIÓ EN CENTRE D’ATENCIÓ CONTINUADA DE XERTA    
 
Atès que  l'actual crisi econòmica, que a tots ens afecta,  i el fort dèficit que aquesta, sumada a altres 
causes estructurals, comporta en les finances de la Generalitat de Catalunya i que està fent que per part 
d'aquesta administració s'estiguin plantejant retallades en serveis que afecten greument la qualitat de vida 
dels ciutadans.   
 
Atès que entre els serveis que es pretén retallar està el de la sanitat pública catalana amb els problemes 
sòciosanitaris que una retallada en aquest àmbit tan sensible pot comportar. 
 
Ateses les darreres notícies sobre un possible tancament del Servei d'Atenció Continuada al Centre 
d'Atenció Primària de Xerta. 
 
Atesa la naturalesa de la població que aquest fet afectaria i atès l'àmbit geogràfic important que té com a 
referència el nostre centre, que integra i dóna servei a l'àrea compresa pels pobles més petits veïns. 
 
Atès que un important percentatge dels seus usuaris són gent gran, per a la qual traslladar-se per rebre 
servei en un altre centre  pot comportar greus problemes de mobilitat. 
 
Atès que aquest servei es va començar a oferir al nostre poble arran d'un acord polític i com a 
contraprestació de la negativa a atorgar per part del govern de la Generaltat de Catalunya una línia 
d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)  al municipi de Xerta. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Xerta, per unanimitat ACORDA:ACORDA:ACORDA:ACORDA: 
 
Primer.-  Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya el manteniment del servei sanitari d'atenció 
continuada al CAP de Xerta, tal com actualment s'està prestant i amb les millores que s'hi puguin afegir, 
 
Segon.- Comprometre's amb la població de Xerta i amb tota la seva àrea d'influència sanitari en la defensa 
del sistema públic sanitari català. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a tots els pobles de l'àrea perquè s'hi sumin, s'hi  ho troben oportú. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i al Delegat 
Territorial de les Terres de l'Ebre. 
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11117777....---- PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES. PRECS I PREGUNTES.    

 
El regidor Sr. Carrera pregunta a l’alcalde si els forats dels torils de l’Avinguda Martí Marti es mantindran o 
es taparan al que li respon l’alcalde que es cobriran i que quan el toril s’hagi de posar de nou es farà d’acord 
amb la normativa reguladora en la matèria. La Sra. Caballeria pregunta com és que la brigada arregla els 
jardinets de la recta perquès són privats i l’alcalde li respon que arran el poc temps de feina que representa 
i que no hi ha cap veí que ho faci donat que el que se’n cuidava ja no hi és a la brigada no li representa una 
gran inversió de recursos i tot el poble se’n beneficia, tal i com també es fa en d’altres indrets del municipi 
susceptibles també de ser privats o no, però ostensibles a la vista dels ciutadans i a l’aparença del municipi. 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són dos quarts d’onze del vespre, de tot el 
que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en disset (17) fulls,  rubricats amb la 
meva signatura. En dono fe. 


