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

DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE  2011 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 20:00 h. del dia  6 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 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 de l’únic punt de l’ordre 
del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 282/2011 de 26 de setembre 
de 2011 i que és el següent: 
 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ DE LES OOFF FISCALS DE LA 1 A LA 6 PER AL 2012, ADHERINT-SE A LES PUBLICADES PER 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 
Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals per a l'exercici 2012, d’acord amb l’establert a 
l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La secretaria interventora, en data 27 de setembre de 2011 ha elaborat un informe sobre el procediment a 
seguir per a l’aprovació de les ordenances fiscals per al 2012. 
 
El Ple, per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- Aprovar les Ordenances Fiscals que es relacionen a continuació i que regulen els impostos municipals 
per l’any 2012: 
 
a) Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’impost sobre béns immobles 
b) Ordenança fiscal núm. 2: Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
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c) Ordenança fiscal núm. 3: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
d) Ordenança fiscal núm. 4: Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
e) Ordenança fiscal núm. 5: Reguladora de l’impost s/ l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
f) Ordenança fiscal núm. 6: Reguladora de les contribucions especials 
 
fent constar de manera expressa en el present acord que per la seva redacció s’ha utilitzat íntegrament el 
text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat en el BOPT 178 del dia 3 d’agost de 2011, 
havent fet ús la Corporació de la capacitat normativa atorgada per la Llei que li permet completar els annex 
als models tipus que figuren en cadascuna de les OOFF relacionades. 
 
2n.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar al públic en 
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions, amb el benentès que si no se’n produeixen l’acord esdevindrà aprovat amb 
caràcter definitiu. 
 
3r.- L’acord d’aprovació definitiva o l’acord provisional esdevingut definitiu es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al tauler d’edictes municipal, amb el benentès que es publicarà l’annex del model tipus 
que contindrà tots els elements necessaris per a la determinació de l’obligació tributària i els altres elements 
d’ordenació potestativa i que per la la resta d’elements serà suficient una remissió expressa al model tipus 
d’ordenança aprovat per la Diputació de Tarragona. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 20:30 h.  del dia supra assenyalat, 
de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en dos (2) fulls,  rubricat amb la 
meva signatura. En dono fe. 


