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ACTA  NÚM. 12 

 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2013 

 

 

 

A la Casa de la Vila de Xerta, a les 14:05h. del dia 14 d’octubre de 2013, 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 

- Joan Mola Pons 

- Vicenç Carrera Torres 

-  Ramón Sanchez Garrido 

- Lino Bertran Morell 

- Jaume Lafarga Falcó 

 

No hi assisteixen i excusa la seva presència el Sr. alcalde: 

 

-  Roser Caballeria Ayala 

- José Villaubí Roig 

 

Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Roser Guinart Subirats, 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 

277/2013 de 9 d’octubre de 2013: 

 

1.- Proposta aprovació provisional de les Ordenances Fiscals núm. 2,3,4,5 i 6 reguladores de 

l’IAE, l’IVTM, l’ICIO, l’IVTNU i les CE, mitjançant l’adhesió a les publicades per BASE 

(Diputació de Tarragona) 

2.- Proposta aprovació derogació, renumeració i aprovació provisional de diverses 

ordenances fiscals. 

3.- Proposta d’acord d’encàrrec al Consell Comarcal del Baix Ebre de la Gestió de la 

contractació agregada del subministrament d’energia elèctrica i manteniment integral 

d’instal.lacions de l’enllumenat públic. 

4.-Moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor. 

 

01.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCAL NÚM. 2,3,4,5 I 6 
REGULADORES DE L’IAE, l’IVTM, l’ICIO, l’IVTNU I LES CE, MITJANÇANT ADHESIÓ A LES PUBLICADES 
PER BASE (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA) 

 

Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2014 i adherir-se al model 

tipus d’ordenances fiscals publicades per la Diputació de Tarragona, i que foren aprovades per la 
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Presidència de l’ens supramunicipal en data 27 de juliol de 2013, publicat en el BOPT 174 del dia 27 

de juliol de 2013. 

  

Vist l’expedient elaborat per BASE - Gestió d’Ingressos, número 10/2013/S, relatiu a la confecció 

d’uns models tipus d’ordenança fiscal, en el qual es recullin els principis normatius que regulen els 

tributs locals, així com la necessitat que la Diputació de Tarragona aprovi el model proposat, sent 

aquesta una mesura que s’inclou dintre del ventall d’actuacions d’assistència i cooperació tècnica i 

jurídica als municipis de la província, a fi que el model pugui ser utilitzat pels municipis en el moment 

de redactar els corresponents textos reguladors de les ordenances fiscals. 

 

La secretaria interventora, en data 26 de setembre de 2013 ha elaborat un informe sobre el 

procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances fiscals per al 2014. 

 

Per tot l’exposat aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 

 

Primer.- Aprovar les Ordenances Fiscals que es relacionen a continuació i que regulen els impostos 

municipals per l’any 2014, quedant pendent d’adhesió la núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns 

immobles; 

 

a) O.F núm. 2: Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 

b) O.F núm. 3: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

c) O.F núm. 4: Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

d) O.F núm. 5: Reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de 

naturalesa urbana. 

e) O.F 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 174 del dia 

27 de juliol de 2013, 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. 

 

Segon.- 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. 

 

Tercer.- 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 d’acord amb les següents 

especialitats: 

 

a. Es publicarà l’annex del model tipus que contindrà tots els elements necessaris per a la 

determinació de l’obligació tributària i altres elements d’ordenació potestativa, amb inclusió, si 

s’escau,  de les acordades per l’Ajuntament. 

 

b. Per la resta d’elements serà suficient una remissió expressa al model tipus d’ordenança aprovat 

per la Diputació de Tarragona. 
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Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  

  

02.- PROPOSTA DEROGACIÓ, RENUMERACIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DE DIVERSES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014. 

 

Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2014. 

 

La secretaria interventora, en data 8 d’octubre de 2013 ha elaborat un informe sobre el procediment 

a seguir per a l’aprovació de les esmentades ordenances. 

 

Per tot l’exposat aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 

 

Primer.- Derogar totes les ordenances vigents fins ara menys les següents: 

 

Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua 

Reguladora de la taxa per la concessió de llicències o autoritzacions administratives 

d'autotaxis i altres vehicles de lloguer 

Reguladora de la taxa per retirada o immobilització de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 

Reguladora de l'impost municipal sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i pesca 

Reguladora de la tinença d'animals 

 

Segon.- L’aprovació, modificació i renumeració de les següents ordenances fiscals: 

 

7 Reguladora de la taxa per llicència municipal activitats 

8 Reguladora de la taxa per serveis generals i preus públics 

9 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua 

10 Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 

11 Reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus 

12 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol 

13 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals, esportius, lúdics, festius i activitats 

firals 

14 Reguladora de la taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local 

15 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i bens 

esportius i culturals municipals 

16 Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic  

17 Reguladora de la taxa per la gestió dels residus de la construcció 

18 Reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals) 

19 Reguladora de la taxa per la concessió de llicències o autoritzacions administratives d'autotaxis 

i altres vehicles de lloguer 

20 Reguladora de la taxa per retirada o immobilització de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 

21 Reguladora de l'impost municipal sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i pesca 

22 Reguladora de la tinença d'animals 
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23 Reguladora dels serveis urbanístics 

 

Tercer.- 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. 

 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 

 

03.- PROPOSTA D’ACORD D’ENCÀRREC AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE DE LA GESTIÓ DE LA 

CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I MANTENIMENT 

INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI 

L’Ajuntament de XERTA té la voluntat de millorar l’eficiència del seu enllumenat públic i al mateix 

temps poder obtenir un estalvi econòmic. 

 

L’Ajuntament de XERTA coneix la proposta tècnica elaborada pel Consell Comarcal del Baix Ebre, a 

través del CODE, de millora de l’eficiència i del rendiment econòmic de l’enllumenat públic. 

 

El Consell Comarcal del Baix Ebre, per raó de la normativa vigent i del seu Programa d’Actuació 

Comarcal, té la possibilitat de contractar, de forma agregada, el subministrament elèctric i el 

manteniment tècnic de les instal·lacions i equipament de l’enllumenat públic municipal. 

 

Així, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, la comarca pot exercir les competències 

que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis,  

 

L’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar perquè, en els 

municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, 

les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de 

competència local. 

 

L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis 

de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser 

encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una 

altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 

terme. Així mateix, l’art. 5è preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no 

pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 

 

En virtut d'aquest marc legal, l'Ajuntament de XERTA està interessat en participar en el benefici que 

comporta la compra agregada d’energia elèctrica i el manteniment integral del sistema d’enllumenat 

públic gestionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@altanet.org   ·   www.xerta.cat  

5 

 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

Ara bé, cal fer constar que mitjançant acord de ple de data 17 de juliol de 2013, l’ajuntament de 

Xerta ja va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc de subministrament 

d’electricitat destinat als ens local de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament 

local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2012/01), per tant, caldrà tenir en compte aquest extrem. 

 

Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament  de Xerta l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer. L' Ajuntament de XERTA encarrega al Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de la 

contractació agregada del subministrament d’energia elèctrica i manteniment integral d’instal·lacions 

de l’enllumenat públic del municipi , mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i 

junt amb tots aquells municipis del territori de la comarca que també s’adhereixin a la mateixa, a fi 

d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la possibilitat 

d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’energia.  

 

L’encàrrec de gestió es realitza per tal que el Consell Comarcal del Baix ebre contracti el 

subministrament d’energia i el manteniment de integral de es instal·lacions per un període de 12 
anys. 
 
Segon. Aprovar el conveni de regulació de l’encàrrec de gestió que s’annexa a aquest acord. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que produeixi l’efecte 

corresponent. 

 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple 

 

 

04.-. MOCIÓ PER L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR 

El Sr. alcalde comenta que el grup d’ERC ha presentat la següent moció: 

 

“EL 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres 

grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 quilòmetres mar 

endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que aprofita un jaciment 

petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van 

pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una planta d’operacions terrestre situada al 

terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més propera als nuclis de població catalans 

d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).  

 

Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i de la 

Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta oposició social 

encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des d’aquesta Plataforma, des de 

l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’han presentat diverses 

denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats 

com davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el 

projecte. Però en totes les respostes s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent. 
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Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de l’electricitat i el 

gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per ser el reservori 

subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en funcionament ha estat la injecció 

de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer que ara està ja esgotat) per 

emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, s’esperava 

que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un període aproximat 

de 50 dies.  

 

Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs, volum 

mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es pugui 

extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. Malauradament, 

el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia una setmana havia 

detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del Delta, a uns 20 

quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Ritcher. Des de llavors 

fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals ha arribat a 4,2 graus en 

l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre el Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del magatzem de gas Castor i demana a 

l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els moviments sísmics. 

 

En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin aquests 

efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada que va presentar 

l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, en què recordava la 

necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del projecte un estudi sismològic sobre el 

risc per una falla pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 

2007, havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de controlar oportunament els canvis 

sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit; i demanava que es fes un 

seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de 

Catalunya, en ser aprovada la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no 

incloïa un apartat per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte 

obtingués una valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present 

 
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats per la 

injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de transparència i 

informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola envers la ciutadania i les 

institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les administrativament afectades el 

Grup municipal d’Esquerra de Xerta proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
Primer.- Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí 

Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en funcionament no ofereix cap 

certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o superior. 

 

Segon. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis catalans 

afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions espanyoles i 

europees. 
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Tercer. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que considerin part 

afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima informació i transparència 

sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat del magatzem de gas Castor. 

 
Quart.- Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Indústria, a 

la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari de Medi Ambient de la Unió europea” 

 

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 

 

I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 14:15 h., de tot el que jo, la 

secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en set (7) fulls,  rubricats amb la meva 

signatura. En dono fe. 

 

 

 


