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

DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE  2011 
 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:30 h. del dia  23 de novembre 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 
- Jaume Lafarga Falcó 
- 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 de l’únic punt de l’ordre 
del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 365/2011 de 21 de novembre 
de 2011, on ha quedat motivada l’extraordinarietat del plenari arran la peremptorietat de terminis per 
aprovar les OOFF i publicar-les íntegrament dins el present exercici per tal que siguin vigents a 1 de gener 
de 2012. L’únic punt de l’ordre del dia és el següent:  
 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012 I INICIAL PER 
IMPLANTACIÓ DE NOVES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES DE NOVA IMPLANTACIÓ 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Xerta, el mes d’agost va aprovar les Ordenances Fiscals dels següents impostos 
sense que s’incrementessin respecte l’any passat, que estan en exposició pública fins que transcorregut el 
termini esdevingui la seva aprovació definitiva, fent constar de manera expressa que per la seva redacció 
s’ha utilitzat íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat en el BOPT 173 
del dia 28 de juliol, havent fet ús la Corporació de la capacitat normativa atorgada per la Llei que li permet 
completar els annexos als models tipus que figuren en cadascuna de les OOFF relacionades: 
 
 O.F. 01 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 O.F. 02 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
 O.F. 03 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 O.F. 04 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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 O.F. 05 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana. 
 O.F. 06 Reguladora de les contribucions especials 
 
Un cop aprovats els tipus impositius l’equip de govern ha procedit a l’examen i estudi del text de cadascuna 
de les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes i preus públics, i en conseqüència, el Ple ha adoptat el 
següent ACORD: 
 
PRIMER .- Aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals número 7 i següents per a l’exercici 2012 que a 
continuació es relacionen: 
 
 O.F. 07 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses 

explotadores del servei de telefonia mòbil. 
 O.F. 08 General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs  i altres ingressos locals de dret públic. 
 O.F. 09 General reguladora de les taxes municipals. 
 O.F. 10 Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 
 O.F. 11 Reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus. 
 O.F. 12 Reguladora de la taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris 
 O.F. 13 Reguladora de la taxa per serveis generals i preus públics. 
 O.F. 14 Reguladora de la taxa per llicència municipal d’obertura o d’instal·lacions i pel règim de 

comunicació prèvia. 
 O.F. 15 Reguladora de drets i taxes per serveis urbanístics. 
 O.F. 16 Reguladora de la taxa per la gestió dels residus de la construcció. 
 O.F. 17 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 O.F. 18 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries 
de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 O.F. 19 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres 
elements amb finalitat lucrativa. 

 O.F. 20 Reguladora de la taxa per aprofitament elements constructius sortints sobre la via pública a la 
façana. 

 O.F. 21 Reguladora de la taxa per aprofitament desguàs de canalons a la via pública. 
 O.F. 22 Reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública 

per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena. 

 O.F. 23 Reguladora de la taxa per l’ocupació del sol, subsòl i volada de la via pública. 
 O.F. 24 Reguladora de l’impost municipal sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i pesca. 
 O.F. 25 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
 O.F. 26 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i 

altres serveis anàlegs. 
 O.F. 27 Reguladora de la taxa per la concessió de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis i 

altres vehicles de lloguer. 
 O.F. 28 Reguladora de la taxa per retirada o immobilització de vehicles abandonats o estacionats 
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defectuosament o abusivament a la via pública. 
 O.F. 29 Reguladora de la tinença d’animals. 
 O.F. 30 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns 

esportius i culturals municipals. 
 O.F. 31 Reguladora de la senyalització específica a la via pública. 
 O.F. 32 Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
 O.F. 33 Reguladora del tipus d’obertura d’establiments i control d’activitats classificades. 
  
SEGON.-  APROVAR inicialment les Ordenances Fiscals que a continuació relacionen: 
 
· O.F. Reguladora de la taxa per celebració de matrimoni civil per l’alcalde o regidors del municipi. 
· O.F. Reguladora de la taxa per a l’autorització per utilitzar l’escut del municipi. 
· O.F. Reguladora de la taxa pel manteniment de solars sense tancar. 
· O.F. Reguladora del preu públic per l’entrada a les actuacions de les festes que organitzi el municipi. 
  
TERCER.-  FER avinent que totes les taxes tenen incorporat l’IVA que els hi correspon i que així es farà 
constar de manera explícita al text de cadascuna de les Ordenances.  
 
QUART.- Exposar al públic el present acord durant el termini de 30 dies pel seu general coneixement i 
perquè els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments al text de  les OOFF, que estan a la seva 
disposició a la secretaria municipal en horari de 11 a 14 de dilluns  a divendres 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:40 h.  del dia supra assenyalat, 
de tot el que jo, la secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en tres (3) fulls  rubricats amb 
la meva signatura. En dono fe. 


