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

DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE  2011 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 13:00 h. del dia  15 de setembre 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 260/2011 de 14 de setembre 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 260/2011 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 DE L’’ACOLLIMENT A LA SUBVENCIÓ DEL FEDER 2007-2013, EIX 4, MITJANÇANT EL 
PROGRAMA “VIURE AL POBLE MÉS” I APROVACIÓ DEL PROJECTE QUE S’HA DE PRESENTAR ANOMENAT 
“PROJECTE D’ARRANJAMENT DE CAMINS D’INTERÈS SOCIAL, ECONÒMIC I TURÍSTIC, ARRANJAMENT DE 
LA PLAÇA RAVANALS I MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL SEU TRAM INICIAL”. 
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En data 29 de juliol de 2011, el Departament de Governació i Relacions Institucionals va publicar al DOGC, 
l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes 
de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER 
Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s'obre la convocatòria per 
presentar sol·licituds. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 20 de setembre. 
 
Aquesta alcaldia, justament amb l’equip de govern va estudiar les bases i va valorar les necessitats del 
municipi encomanant a l’Enginyer Hector I. Sancho Queral la redacció d’un projecte que inclogués 
l’arranjament dels camins municipals, la Plaça de Ravanals i el tram final del clavegueram del municipi. 
 
En data 15 de setembre de 2011 el Sr. Hector I. Sancho Queral ha presentat d’avant d’aquest Ajuntament el 
document anomenat: “Projecte d’arranjament de camins d’interès social, econòmic i turístic, arranjament 
de la plaça Ravanals i millora del clavegueram al seu tram inicial”, el qual té un pressupost d’execució per 
contracta de 761.085,50 €. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta ACORDA:   
 
1.- Acollir-se a la convocatòria regulada per l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes 
de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER 
Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més i s'obre la convocatòria per 
presentar sol·licituds. 
 
2.- Aprovar inicialment el projecte redactat per l’Enginyer Hector I. Sancho Queral amb el títol: “Projecte 
d’arranjament de camins d’interès social, econòmic i turístic, arranjament de la plaça Ravanals i millora del 
clavegueram al seu tram inicial”, el qual té un pressupost d’execució per contracta de 761.085,50 €. 
 
3.- Sotmetre l'esmentat projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la 
seva publicació, perquè les persones interessades examinin el projecte i presentin, si s'escau, les 
al·legacions que considerin pertinents, amb el benentès que si no hi ha al·legacions el projecte s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 
 
TERCER.- SUBSANACIÓ D’ERRADA MATERIAL DE L’ACORD ADOPTAT PER L’AJUNTAMENT EL DIA 18 DE 
GENER DE 2011 EN RELACIÓ L’ADQUISICIÓ DE CASA BAYOT 

 
 
Vist l’acord plenari adoptat en data 18 de gener de 2011 pel qual es va acordar adquirir l’immoble situat a 
la plaça Major núm. 2 anomenat “Casa Bayot”, s’ha detectat una errada material en el cinquè punt de 
l’informe jurídic de Secretaria Intervenció pel que fa a l’òrgan competent i on diu alcalde ha de dir plenari. 
 
Es tracta d’una errada material donat que el propi acord va ser sotmès al plenari, fet pel qual ja va quedar 
esmenat automàticament. 
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En el mateix sentit cal completar la part resolutiva segona del mateix acord en quant cal afegir, a la 
declaració d’utilitat pública,  que la naturalesa del bé és patrimonial. 
 
Finalment, en l’acord esmentat es va obviar facultar i autoritzar l’alcalde d’aquesta Corporació el Sr. Moisès 
Fabra Serral, per a la signatura i formalització de tots els actes que es derivin de la compra-venda i 
concertació d’un préstec hipotecari que si s’escau siguin necessaris per l’adquisició de l’immoble. 
 
Atenent els antecedents exposats, i a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Xerta per unanimitat, 
ACORDA:   
 
1.- Tot l’exposat en els antecedents del present acord. 
 
2.- Ordenar a la secretaria que modifiqui en aquest sentit, l’acta del ple celebrat el dia 18 de gener de 2011. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 13:30 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. 
 
 
 


