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ACTA  NÚM. 12 

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2014 

 

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:00 h. del dia 23 de setembre de 2014, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcaldessa de la Corporació, Sra. Roser Caballeria Ayala, 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: 
 
- Moisés Fabra Serral 
- Roger Aviñó Martí  
- Joan Mola Pons 
- Lino Bertran Morell 
- Jaume Lafarga Falcó 
-  Ramón Sánchez Garrido 
 
No hi assisteixen: 
 
- Vicenç Carrera Torres 
- 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 dels punts de 
l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 226/2014  de 17 
de setembre de 2014, que són els següents: 
 
1. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre l’obligació de subministrament d’informació 
d’entitats locals 2r. trimestre de 2014. 
2. Proposta de no acceptació de la proposta d’increment de preus feta per SOREA. 
3. Proposta d’aprovació de la celebració d’actes tradicionals amb bous i programa d’espectacles per 
les festes majors de Sant Martí 2014. 
4.  Aprovació de la moció de suport del Món Local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític 
de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
 
01.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ D’ENTITATS LOCALS 2n TRIMESTRE. 

 
La secretària interventora dona compte de l’informe emès en data 30 de juliol de 2014: 
 

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

 
 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@altanet.org   ·   www.xerta.cat    2 
 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde. 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament 
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de 
trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 
� Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 
 
4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa: 
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la 
finalització de l’exercici,  
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,  
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex d’inversions i el seu 
finançament,  
- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 
  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
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A data 30/06/2014 l’Ajuntament de Xerta, té una plantilla de personal de 13 persones els quals es 
troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 13 

 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2014 és de  140.964,26€. 
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 

4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats és el següent: 
 

 
 
El grau d’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats és el següent: 
 

 
  

L’ajuntament té despeses pendents d’aplicar a pressupost per import de 246.432,26€ que ve 
arrastrant d’anys anteriors i es preveu aplicar durant el 2 trimestre del 2014 un import de 
115.377,77€ i un import de 131.054,49€ al pressupost de 2015. 
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La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del trimestre 2 és de 
234.197,67€.  
 
4.2.2. En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final d’aquest període és 
de 167.971,86€ 
 
4.3. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute 
viu: 
 
4.3.1. Durant el 2 trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de 124.372,23€. El pressupost 
continua sent estable. 
 
4.3.2. La Regla de la despesa, dóna un import de -27.739,50€. 
 
4.3.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 638.623,64€.  
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al trimestre 2 amb l’objectiu d’estabilitat, però no 
compleix amb la regla de la despesa per un import de 27.739,50€; per tant, caldrà en els propers 
trimestres, reduir la despesa. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament de 
638.623,64€, atès que està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals. 
 
S’informa desfavorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en 
aquest trimestre, atès que, tot i complir amb l’objectiu d’estabilitat, no es compleix amb la regla de la 
despesa.  
 
Xerta, a 30 de juliol de 2014. 
 
La secretària interventora 
Roser Guinart Subirats” 
 
 
2. PROPOSTA DE NO ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’INCREMENT DE PREUS FETA PER SOREA PER 
TAL DE REQUERIR DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A L’ESTUDI ECONÒMIC.  

 
A) ANTECEDENTS 
 
Mitjançant acord de ple de data 14 d’octubre de 2005, i després de dur a terme el corresponent 
concurs públic, es va adjudicar a l’empresa SOREA SA la gestió municipal d’abastament d’aigua 
potable, atès que era l’oferta més avantatjosa. 
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En data 18 de novembre de 2005 es va signar el contracte, d’acord amb el Plec de clàusules aprovat 
que serví per a la licitació i l’oferta presentada per l’empresa SOREA.  
 
Durant tots aquests anys, s’han tramitat diversos expedients d’increment de tarifes; el darrer és el de 
l’any 2013. L’empresa SOREA, després de diverses negociacions, va presentar en data 16 de maig de 
2013,  una proposta de tarifes que garantien l’equilibri econòmic de la concessió, d’acord amb una 
Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua 
corrent domiciliària de Xerta (Baix Ebre), 
 
Mitjançant acord de ple de data 4 de juny de 2013 es derogà l’ordenança fiscal número 19 
reguladora del subministrament d’aigua potable, gas i electricitat i s’aprovà provisionalment la nova 
ordenança fiscal reguladora del subministrament d’aigua potable de Xerta que incloia les següents 
tarifes proposades per l’empresa SOREA, SA: 
 

Quota fixa de servei eur/ab/trim 

Habitatges 9,0000 

Industrial i locals comercials 15,0000 

 

Tarifes de subministrament eur/ab/trim 

Domèstics:  

a) Fins a 36 m3  0,2600 

c) De 36 a 64 m3 0,5000 

e) Excés de 64 m3  0,9500 

Industrials:  

a) Fins a 50 m3/ab./trim  0,2507 

b) De 50 a 100 m3/ab./trim  0,4503 

c) Excés de 100 m3/ab./trim  0,8971 

 
Tarifa segona: Conservació de comptadors i escomeses 
 

Tarifa €/ab./trim 

Conservació escomeses i comptadors 1,0000  

 
Es notificà l’acord a la Comissió de preus de Catalunya i l’ordenança es va sotmetre a informació 
pública, durant trenta dies, mitjançant la publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament i al BOP 
número 136 de data 12 de juny de 2013. 
 
Finalitzat el període d’informació pública i sense que es presentessin al·legacions, l’acord provisional 
esdevingué definitiu, i havent estat autoritzats els preus per la Comissió de preus de Catalunya (Exp. 
A-115/13), es publicà el text íntegre de l’ordenança al BOPT núm. 175 de 29 de juliol de 2013. 
 
En data 28 d’agost de 2014 (RE 1/2014/1013) l’empresa SOREA presenta escrit on manifesta que a 
les tarifes actuals hi ha un desequilibri econòmic ja que els ingressos son inferiors als costos del 
servei i per assolir aquest desequilibri econòmic seria necessari un increment de tarifes del 31,60%. 
L’escrit continua dient que “tenint en compte l’entorn econòmic actual i amb la voluntat d’ambdues 
parts de reduir el desequilibri en diversos anys, enguany es proposa realitzar un increment parcial 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@altanet.org   ·   www.xerta.cat    6 
 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

que per a la majoria de la població només suposarà un increment al seu rebut de 0,80€ al mes”. 
Adjunta estudi justificatiu de les tarifes proposades i sol·licita que es tingui per presentat aquest 
escrit i s’informi favorablement les tarifes sol·licitades que son les següents: 
 

Quota fixa de servei eur/ab/trim 

Habitatges 10,0000 

Industrial i locals comercials 16,0000 

 

Tarifes de subministrament eur/ab/trim 

Domèstics:  

a) Fins a 36 m3  0,3000 

c) De 36 a 64 m3 0,6000 

e) Excés de 64 m3  1,1000 

Industrials:  

a) Fins a 50 m3/ab./trim  0,3000 

b) De 50 a 100 m3/ab./trim  0,6000 

c) Excés de 100 m3/ab./trim  1,1000 

 
Tarifa segona: Conservació de comptadors i escomeses 
 

Tarifa €/ab./trim 

Conservació escomeses i comptadors 1,6000  

 
B) FONAMENTS JURÍDICS 
 
a) L’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats 
i comunicats estableix que el Ple de l’Ajuntament en el termini de trenta dies naturals a comptar des 
de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, emetrà  un  informe  motivat  sobre aquesta, basant-
se en la documentació exigida al sol·licitant per aquest Decret i les normes que el despleguin, el qual 
haurà d'expressar la tarifa resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions 
relatives al manteniment de l'equilibri financer del servei 
 
b) Ara bé, l’article 7 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats  estableix al punt 1 que “Els terminis establerts en aquest títol s’entendran en 

suspens quan l’organisme que hagi d’informar o resoldre consideri que manca informació o 

documentació essencial per a la realització de la seva funció.” 
 
I el punt 2 continua dient “A aquests efectes, les corporacions locals, dins els trenta dies que disposen 

per emetre el seu informe, podran suspendre’l , per una sola vegada, i dirigir-se directament al 

sol·licitant per demanar-li l’ampliació que sigui necessària. Es comptarà la suspensió a partir del 

moment que el sol·licitant rebi la notificació i subsistirà fins que esmeni el defecte davant la 

corporació. La corporació local haurà de donar compte de la suspensió a la Comissió de Preus”. (...) 
 
Per tot això, i tenint en compte l’estudi econòmic presentat per l’empresa SOREA, es demanen 
aclariments en relació a diversos apartats de la memòria: 
 
� Les despeses de personal:  
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• Acreditar documentalment els costos reals d’aquest personal (si es dedicació a jornada completa 

o parcial) i la dedicació en tant per u que se’n fa a l’ajuntament de Xerta. Cost i hores dedicades.  

• Explicar perquè s’ha afegit aquest any el cost del capatàs i la resta d’anys no. 
 
� Energia Elèctrica:  

 

• Presentació de les factures pagades pel consum elèctric durant el període anual de referència 
(2013) 
 
� Materials de conservació i treballs de tercers:  

 

• Quan es parla de la partida “electromecànic” quina mena de despeses inclouen i a que es refereix. 
Justificació del cost. 

• Xarxa de distribució. Que inclou la partida “xarxa de distribució” i despeses acreditades. 

• Neteja dipòsits. L’ajuntament només disposa d’un dipòsit. Despeses desglossades del que suposa 
la neteja anual  

• Manteniment telecontrol. Factura que acrediti el cost 

• Manteniment GIS-Agua. Factura que acrediti el cost 
 
� Transport:  

 

• A l’anterior estudi es preveia un cost de 1.810€ i a l’actual estudi econòmic s’especifica que el cost 
ha estat de 2.212€/any i a més se’n preveu un de 2.220. Acreditar el cost de l’any anterior per veure 
aquest increment considerable en les previsions que ja es van fer. Presentar rebuts del renting del 
vehicle  i assegurança. 
 
� Impostos i Taxes:  

• Rebut de l’IAE de 2013 

• CANON ACA. L’ajuntament, entén que ja ingressa i paga a SOREA el cànon que aquesta abona a 
l’ACA. Per tant, aquesta despesa es recuperada mitjançant ingrés. Si no es així, l’empresa SOREA 
hauria d’aclarir els imports que consten a l‘estudi econòmic 

• El cànon de la concessió i el dret d’ús formen part de la concessió que l’Ajuntament de Xerta va 
fer a l’empresa quan es va fer en el seu dia i li va adjudicar; formava part del plec de clàusules que va 
acceptar. 
 
� Despeses Generals: Es important la justificació i aclariment d’aquest capítol, atès que suposa un 
28% del total dels costos 

 

• Rebut de l’Assegurança de responsabilitat civil, atès que s’ha incrementat el doble 

• Material d’oficina: la persona que ve a Xerta, ve un cop a la setmana i no totes les setmanes, per 
exemple aquest estiu ha estat un mes sense venir. Quina proporció del material d’oficina se li assigna 
al municipi de Xerta? I acreditació de la despesa 

• Comunicacions: la persona que ve a Xerta, fa ús dels telèfons, xarxa internet i instal·lacions 
municipals. Quina proporció del cost de les comunicacions s’assigna al municipi de Xerta? I 
acreditació de la mateixa 
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• Gestió del cicle comercial. Quins conceptes i despeses inclou i quin percentatge s’aplica al 
municipi, ates que estem parlant de 6.490€ previstos. Justificació de les despeses de l’any anterior.  

• Altres despeses d’explotació del Servei. Especificar costos i proporcionalitat. 

• Informàtica i sistemes. Rebut de les despeses pagades a l’empresa que porta el manteniment del 
sistema informàtic. I percentatge aplicat al municipi de Xerta.  

• Prevenció de riscos laborals. Rebut de la Mutua o Empresa que se n’encarrega i percentatge 
aplicat al volum de treballadors repercutits a Xerta 

• Formació de personal. Numero de cursos que ha fet el personal que presta serveis a l’ajuntament 
de Xerta i cost dels mateixos. 
 
� Retribució :  

 

• Explicació del perquè s’ha d’aplicar una retribució de la gestió, que SOREA considera un 16% sobre 
imports ja tinguts en compte a l’hora de valorar els costos i l’equilibri. 
 

Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Requerir la documentació a dalt referenciada a l’empresa SOREA en relació a l’estudi 
econòmic presentat. 
 
Segon.- Suspendre el termini que té el ple per informar les tarifes proposades per SOREA 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió de Preus per al seu coneixement.  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. 
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ D’ACTES TRADICIONALS AMB BOUS I PROGRAMA 
D’ESPECTACLES PER LES FESTES MAJORS DE SANT MARTÍ 2014. 

 
El proper mes de novembre es celebraran les festes majors de Sant Martí, ja tradicionals a la nostra 
població. 
L’Ajuntament ha previst dur a terme els actes amb bous que tot seguit s’indiquen: 
 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

08/11/14 Bous a la Plaça 12:00 14:00 Plaça Major 

08/11/14 Bous a la Plaça 16:00 20:00 Plaça Major 

09/11/14 Bous a la Plaça 10:30 12:30 Plaça Major 

09/11/14 Bous a la Plaça 17:00 21:00 Plaça Major 

10/11/14 Bous al carrer 16:00 20:00 Carrers de la població 

10/11/14 Bou embolat 20:30 21:30 Carrers de la població 

 
La Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre té la competència d’aprovar les 
autoritzacions per dur a terme actes festius en els que hi participin bous. 
 
Atenent tot l’exposat, l’Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD: 
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1r.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de les festes majors de Sant 
Martí. 
 
2n.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 
 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

08/11/14 Bous a la Plaça 12:00 14:00 Plaça Major 

08/11/14 Bous a la Plaça 16:00 20:00 Plaça Major 

09/11/14 Bous a la Plaça 10:30 12:30 Plaça Major 

09/11/14 Bous a la Plaça 17:00 21:00 Plaça Major 

10/11/14 Bous al carrer 16:00 20:00 Carrers de la població 

10/11/14 Bou embolat 20:30 21:30 Carrers de la població 

 
3r.- Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb 
bous amb motiu de les festes majors de Sant Martí.  
 
Abans de sotmetre’s  a votació, el Sr. Lino Beltran, del Grup d’ERC, manifesta que el Grup d’Esquerra 
votarà en contra, però tant sols a que el dia 9 de novembre es celebrin correbous a Xerta, ja que 
aquest dia és el marcat per fer la consulta sobre el futur de la nostra nació. Esquerra no sap si és una 
manca de sensibilitat o una burla a la gent que estem lluitant per que el nostre poble es pugui 
expressa democràticament sobre el seu futur. Si es celebressin eleccions autonòmiques o a les Corts 
Generals es farien correbous? Li recordo al Regidor de festes que, en el seu moment, aquest regidor 
li va recordar aquesta possibilitat de coincidència i la seva contesta va ser de menyspreu total. També 
estem en contra de la permissivitat amb que la Sra. alcaldessa ha actuat amb aquest tema, atès que 
no és excusa que no hi ha més dates disponibles.  
 
La Sra. alcaldessa manifesta que la celebració dels bous, s’ha d’autoritzar per part de la Delegació 
Territorial del Govern i cal tramitar-ho amb antelació, i oficialment no s’ha fixat la data de la consulta, 
entén que no es pot modificar un programa per aquest tema. El que si es farà és facilitar de totes les 
maneres possible l’accés de les persones a la Sala Polivalent; i per aquest motiu s’han fet els actes de 
la festa a la plaça per a que puguin votar. 
 
Finalment, se sotmet a votació i s’aprova amb el vot favorable de l’alcaldessa, la Sra. R el Sr. Ramon 
Sánchez, el Sr. Moisés Fabra, el Sr. Roger Avinyo i el Sr. Joan Mola i el vot en contra en relació al dia 9 
de novembre, del Sr. Lino Beltran i el Sr. Jaume Lafarga.  
 
 
4.  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA 
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 

 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que 
s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història 
que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que 
aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, 
com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari 
de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la 
Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió 
especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer 
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que 
estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble 
català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de 
l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat 
pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del 
govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat 
civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam 
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a 
demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de 
les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar 
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es 
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions 
que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació 
democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la 
via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí 
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la 
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per 
la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la 
lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i 
polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi 
fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel 
Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens 
hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  
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Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i 
les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el 
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la 
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
Per tot això es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís 
de l’Ajuntament de Xerta amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 
 
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits 
polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre 
dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels 
seus representants. 
 
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 
També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament 
Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents. La Sra. alcaldessa, manifesta que per 
part d’ella es farà tot el possible per a que es pugui celebrar la consulta, i serà la primera que estarà 
allà, està a favor del dret a decidir i posarà les urnes a la Sala Polivalent.  
 
Finalment el Sr. Moisés Fabra manifesta que ha donat suport a la consulta, per convenciment propi, i 
perquè, en aquest sentit,  ja es va manifestar al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre  
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:15 h., de tot el que jo, la 
secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en onze (11) fulls,  rubricats amb la meva 
signatura. En dono fe. 


