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ACTA  NÚM. 5 

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

DEL DIA 1 D’ABRIL DE 2014 

 

 

A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:05 h. del dia 1 d’abril de 2014, 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: 

 

- Joan Mola Pons 

- José Villaubí Roig 

- Roser Caballeria Ayala 

- Vicenç Carrera Torres 

-  Ramón Sanchez Garrido 

- Lino Bertran Morell 

- Jaume Lafarga Falcó 

 

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

 

-  Roger Aviñó Martí  

 

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 els dos únics 

punts de l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria, feta pel Decret número 81/2014 de 27 de 

març de 2014. 

 

PRIMER PUNT.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL SR. MOISÉS FABRA I SERRAL DEL CÀRREC 

D’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE XERTA  

 

Tot seguit, el Sr. Moises Fabra procedeix a explicar la seva renúncia al càrrec d’Alcalde: 

 

“Molt bona tarda a tots, família, consellers comarcals, alcaldes, diputada al parlament, 
amigues, amics, xertolines i xertolins. 
 
Passo a donar compte de la renúncia com a primer punt de l’ordre del dia i llegeixo el 
Decret que diu el següent: 
 
“En Moises Fabra Serral, amb DNI 40931165C, domiciliat al carrer Tortosa, 32, de Xerta, 
exposo: 
 
 Que en la sessió plenària de constitució de la vigent legislatura duta a terme el dia 11 de 
juny de 2011, vaig ser anomenat Alcalde-president de l’Ajuntament de Xerta, càrrec que 
ostento en l’actualitat i que pertany al grup municipal PSC-PM. 
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Que d’acord amb el pactat per tots el grups polítics en representació municipal PSC-PM, 
ERC i CIU, presento escrit de renuncia a l’alcaldia per tal que sigui  tramesa al proper ple 
que convocaré per al proper dia 1 d’abril de 2014 i es faci efectiva a partir del mateix, on 
exposaré els motius pertinents d’aquesta renuncia. 
 
Perquè així consti signo aquest escrit, Xerta, 27 de març de 2014.” 
 
A partir d’aquí, el Sr. alcalde manifesta que “un cop arribat a aquest punt de la 
legislatura, he de dir que, contra pronòstic de molts dels nostres veïns del municipi, inclús 
dels propis companys dels diferents partits, hem arribat a un punt clau d’aquesta 
legislatura, a l’acord i la unitat d’aquest equip de govern, que espero que continuï i si fos 
possible en posteriors legislatures millor.” 
 
Explica el Per què? I diu que “ Per diferents motius: el primer i principal es que qui més 
se’n veu beneficiat es el municipi de Xerta. A partir d’aquí tothom pot fer les seves 
valoracions pertinents, tothom pot dir si està d’acord o en contra, d’uns fets o d’unes 
persones, però el més important és el poble, i el poble decideix. En aquest cas va decidir 
que guanyés un partit polític per pocs vots de diferencia però el conjunt dels diferents 
partits van aconseguir la unitat, tot i estar vivint una situació complicada pel moment 
actual, que de tota manera, hem pogut tirar endavant i espero que ho continuéssim fent. 
 
Fa referència als acords signats els  22 de maig pels nou regidors i agraeix la feina feta al 

Sr. Eduard Mallen, present en aquest acte, i al Sr. Roger Avinyó que  avui no es troba a   

Xerta.  

 
A partir d’aquí el Sr. Fabra desgrana els punts  d’aquell acord que considera que s’han 

complert en la seva totalitat, i que espera que continuï durant tota la legislatura: 

 
- “Millorar els serveis d’atenció domiciliària. No cal dir-ho que sabeu aquells que ho heu 
patit directament que els Serveis d’Atenció domiciliària i atenció social en general, al 
municipi s’han millorat i molt perquè l’ajuntament ha decidit destinar una part 
important del pressupost a tal efecte. 
 
- Exercir un control estricte en la despesa corrent i actuar amb objectivitat rescabalant 
l’equilibri econòmic financer. (...). 
 
- Acabar el Casal de Joventut a l’antic hangar de l’estació. Era un dels reptes de l’equip 
de govern anterior i per tant es va traslladar al nou equip de govern (...). 
 
-  Arranjar integrament els camins municipals. Esperem poder-los acabar en la seva 
totalitat al llarg d’aquesta legislatur. 
 
-  Modificar el POUM en les necessitats que es determini per part dels nostres veïns, 
degut a que vam considerar que no era el millor pla urbanístic que el poble es mereixia i 
per tant s’estant fent diverses modificacions puntuals. 
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A partir d’aquí el Sr. alcalde fa un aclariment i diu que “Al quart punt d’aquell acord, dia 
el pacte de Govern, neix de la voluntat de tres grups municipals de mantenir-lo al llarg de 
tota la legislatura i de governar i prendre les decisions des de el consens i no des de la 
imposició de cap majoria, per tant jo personalment com Alcalde he pogut votar en los 
diferents acords que hem pres, alguna cosa diferent de la majoria de l’Equip de Govern  i 
per tant s’ha respectat lo que diu la majoria de l’equip de govern, independentment  de 
lo que digui l’Alcalde o viceversa” .  
 
 
Acte seguit, el Sr. Moisés, tot  i que manifesta que no és moment de fer acta d’arqueig, 

vol que la gent sàpiga els diners de que disposa l’Ajuntament per poder fer front a 

préstecs i pagaments i procedeix a llegir els saldos que hi ha a banc i caixes: 

 

- Catalunya Caixa: teníem cent trenta-tres mil cent vint-i-nou euros, 
- La Caixa: vint-i-un mil vuit-cents dotze euros 
- Banc Popular: trenta-un mil set-cents seixanta-un euros 
-En efectiu a les dependències municipals: dos-cents vint-i-cinc euros. 
 

A continuació, explica d’on provenen els préstecs que té concertat l’Ajuntament de 

Xerta: 

 

“A l’inici de legislatura, al juny del 2011, teníem un préstec de la Diputació refinançat, de 
215.379€. Al 2012 degut al tema dels pagaments que s’havien de fer als proveïdors, 
tenint en compte les factures pendents per pagar, que n’hi havien 687.000€, al 2012 es 
va haver de fer el préstec ICO del Govern de l’Estat per un import de 527.323€. El mateix 
2012 es va decidir comprar Casa Bayot, i es va fer una hipoteca per un import de 
103.277€. 
 
Que vull dir en això? Que el total del capital d’aquestos préstecs era de 846.000€ , més 
els interessos de 257.000€, la qual cosa fa una suma d’ 1.103.239€. 
 
A l’abril de 2014, per tant a dia d’avui, l’amortització del préstec de la Diputació ha estat 
de 11.977€ més 14.300€ d’interessos, de l’ICO de 146.934€  més 51.800€ d’interessos i la 
hipoteca de Casa Bayot ha estat amortitzada en 11.600€ més 8.400€ d’interessos. Total 
capital amortitzat 170.235€ més 74.654€. La diferència dels dos vol dir que l’Ajuntament 
de Xerta, entre capital i interessos deu fins al 2026, perquè es l’últim préstec, la ultima 
hipoteca s’acaba al 2026, de 858.061€. Aquests 858.061€, s’han de tornar de forma 
regular periòdica tal com està establerta i esperem que si les coses continuen com ara  
l’Ajuntament de Xerta, podrà fer front a tot plegat, tot i que sabem de que l’any 2015 es 
l’any mes complicat, econòmicament parlant, perquè es l’any que l’ICO s’ha de tornar 
més quantitat econòmica, tant per part d’interessos com per part de capital. Hi van 
haver dos anys de carència, i aquests dos anys ja han passat. No hi ha cap dubte de que 
treballarem per a poder-ho portar cap endavant durant aquesta legislatura i els que 
vinguin o vinguéssim, no ho sabem, en properes legislatures,  s’hauran de trobar en 
aquest escull que hem tingut. De totes maneres jo estic molt satisfet, perquè si a una 
cosa ens vam comprometre era que havíem de pagar de forma regular i crec, els altres 
companys d’Ajuntaments i del Consell Comarcal poden prendre exemple de l’Ajuntament 
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de Xerta, perquè, ho dic en boca gran, a dia d’avui  l’Ajuntament de Xerta està pagant a 
menys d’un mes de presentació de les factures. Aquí també hem de donar gràcies a tota 
el personal tècnic i treballadors de l’Ajuntament. Això es molt d’agrair perquè la gent 
que presenta factura el dia 20 vol dir que la primera setmana, al cap de quinze dies ja 
cobra, en quant sabem que a l’Ajuntament de Xerta han estat factures d’any, i any i mig 
pendents de cobrar i per tant això es una cosa a tenir en compte perquè els proveïdors de 
Xerta, la veritat es que estan contentíssims de treballar amb  nosaltres;  es més, per 
donar un exemple,  l’arranjament de camins, fet fa dos setmanes, ja està pagat. Per tant, 
això es digne d’admirar. Ja veurem si ho podrem mantenir al 2015. 
 
Canviant de tema, el Sr. Fabra, diu que n’ha de fer “cinc cèntims del programa electoral 
del PSC”. Manifesta que: 
 
“N’hem complit gran part del mateix, com per exemple promoure la formació de la gent 
aturada i treballadors en actiu. Sabeu perfectament que s’han fet els cursos de geriatria, 
i s’han dut a terme diferents tipus d’iniciatives en aquest aspecte, com per exemple, es 
facilita la recollida d’escombreries a les persones dependents valorades pels Serveis 
Socials del municipi, es defensa la creació del centre de dia, tot i que no hi han places 
concertades i de moment està descartat per aquest equip de govern, perquè s’han fet 
diferents estudis, en diferents empreses, per ubicar-lo  a la nova escola bressol i al final a 
l’últim ple de divendres passat es va determinar per tots els regidors que l’escola bressol 
continuï essent escola bressol. 
 
S’està modificant el POUM, això ho portàvem al programa, evidentment he dit i després 
nombrarem les diferents situacions de modificació del planejament urbanístic, de 
moment en un futur en poden vindre més, condicionarem noves zones de pàrquing al 
casc urbà, es obvi Casa Bayot, un pàrquing magnífic, jo crec que de l’agrado i l’estima de 
tot lo poble i  de veure les millores que això ens ha suposat a tots plegats. 
 
 Impulsar el desenvolupament del Casal de Joves, ho portàvem al programa, ho 
portàvem a l’acord de l’equip de govern i per tant ja s’ha fet. 
 
Il·luminar la Imatge de Sant Martí ubicada al mateix carrer, costava poc però feia molts 
anys que no s’il·luminava,doncs es va il·luminar. 
 
Recolzar el foment i la difusió de les nostres festes i tradicions com per exemple la 
fogasseta, s’està fent durant tots els anys. 
 
Continuar en l’arranjament dels camins municipals, ja ho hem repetit. 
 
Construir un camp de bitlles, que no s’ha fet perquè alguns dels membres de l’equip de 
bitlles local no ho han cregut convenient. 
 
I recuperar la festa al carrer en diferents activitats durant l’estiu que si que es ve fent. 
 
Dit això, anomenaré a grans trets, les diferents actuacions que estan engegades: 
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-  Referent a subvencions,  s’ha demanat a Diputació els  5.934€ assignats per aquest any 
per al pagament d’orquestres i actuacions, una retallada molt important que 
condicionarà el conjunt de les festes del municipi, no només a les d’estiu sinó també al  
novembre, tenint en compte que la Diputació de Tarragona algun any ens havia arribat a 
donar fins a 15.000 Euros per fer diferents actuacions pel programa de l’ECATALEG. 
 
- Referent a l’apartat de cultura de la Diputació se demanarà com tots els anys es 
demana la subvenció de l’activitat dels correbous i també la subvenció  d’equipaments 
per unes fundes elàstiques que queden molt be per a les taules 
 
- A Medi Ambient de la Diputació es demanarà la subvenció per als socorristes de les 
piscines un any més.  
 
- El PAM de la Diputació en un import de 76.037 €.,un altra de les línies de subvenció, 
serà el de manteniment de l’anualitat 2014, manteniment que podrem pagar factures de 
l’enllumenat públic,dels edificis municipals, etc  
 
- Al Departament de Justícia hem demanat la subvenció de l’import de 1.650€  que ens 
toca per nombre d’habitants  
- Al Departament d’ Esports de la Generalitat s’han demanat dos subvencions, una per la 
ignifugació del Casal, i l’altra per la reparació de la piscina que està tenint greus 
problemes. 
 
- En quant a assumptes d’urbanisme tenim expedients de diversos camins,  expedients 
oberts que esperem tancar aviat com el camí de la Balaguera que sabeu que fa temps hi 
ha un esvoranc i hi ha diferents estudis també fets per part de la Diputació que ens 
determinaran en sonometries, i diferents aspectes, sabem que hi han altres zones del 
mateix camí que encara no es veuen però que també hi ha forats per baix i per tant 
haurem d’anar molt en compte a l’hora de treballar-hi i serà una obra molt important a 
desenvolupar si volem arranjar aquella zona. 
  
El camí de Sagarra, qüestionat des de fa molt de temps, estem treballant i des de la 
Secretaria concretament s’han fet diferents tipus d’informes. 
 
- En quant a modificacions de planejament que dèiem abans n’ hi han cinc de pendents 
de redacció, de fet, n’hi ha una per a l’aprovació per la CUTE demà mateix, perquè la 
realitat es que el dia a dia ens diu que hi han moltes coses que s’han d’anar canviant i 
per tant que hem d’anar fent pel benefici del conjunt de la població. 
 
- Tenim la Prolongació del carrer Sant Martí en marxa,  
 
- Tema de la Llar d’Infants. Ho he dit abans, s’ha d’acabar i justificar al PUOSC, al Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a poder no tornar tota la subvenció que ens van 
donar i per tant ho hem d’acabar i l’hem de posar en funcionament. També s’ha 
d’executar  la fiança per cobrar els avals l’empresa Nestor Solé.  
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- El tema de la Central Hidroelèctrica i el Molí de l’Assut no es un tema oblidat per a 
nosaltres, alguna època s’han fet fins i tot mobilitzacions i manifestacions defensant el 
Molí de l’Assut, semblava per algú que això fos un tema oblidat. Per a nosaltres, per a 
aquest equip de govern no ho ha sigut mai, estem treballant el tema, es més, com 
nosaltres no podem arribar des dels nostres propis serveis ho hem donat a la Diputació 
de Tarragona i ens porten diferents temes, la llicència ambiental, l’informe a enginyeria 
sobre el càlcul del Cànon i l’informe sobre la viabilitat de fer complir el conveni 
judicialment. Al conveni s’establien diferents actuacions: l’accés, el  camí...... etc..i s’està 
estudiant tot això i esperem tenir enllestit tot això quant abans millor i puguem tindre 
resolt, atès que us faig saber, per aquells que no tinguin el plaer de poder contemplar 
molt prop l’Assut,que  ja no es un forat el que hi ha a la teulada si no que en son dos 
parts i que poc a poc l’Assut està en un estat cada cop més ruïnos. 
 
- I també per últim, dir que,  d’acord amb la reunió que vam tenir amb el Consell 
Comarcal, juntament en la Comunitat de Regants de la Dreta farem una petició a la 
Diputació per a veure si ens pot finançar o directament fer-ho ells, per la col·locació de 
baranes per guardar la seguretat dels vianants de la Via Verda i dels vehicles, al tram de 
la Via Verda que va pel costat del Canal des de les Moreres fins a dins al municipi,  a la 
corba on estan les oliveres dels Andreus, uns baranes. Això era una reivindicació del 
poble que allí al final puguem tindre unes baranes per senyalitzar al menys la caiguda 
aquella quant surts del carrer Ambugorro cap a baix al Canal .  
 
Aquest son els temes que tenim ara pendents que aquest matí hem tractat tant la Roser, 
Secretaria com amb la Roser, futura Alcaldessa espero, en aquest traspàs d’alcaldia per 
a que tots tinguem les millors condicions en un futur i que tots puguem gaudir d’aquest 
magnífic poble. 
 
Per tant, amigues i amics, moltes gràcies i aquí deixo l’ alcaldia. Moltes gràcies a tots.” 

 

El Ple es dóna per assabentat de la renúncia del Sr. Moisés Fabra i Serral al càrrec d’Alcalde, fent-se 

efectiva en aquest moment. 

 

SEGON PUNT.- ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 

 

A partir d’aquest  moment, i tenint en compte que la Junta Electoral Central té reiteradament 

acordat que “La constitució de la Mesa d’Edat a que fa referència l’article 195 de la LOREG, es preveu, 
únicament, per a la sessió constitutiva de la Corporació Municipal, després de la celebració 
d’eleccions locals”, per a l’elecció del nou alcalde, la sessió haurà de ser presidida pel Primer Tinent 

Alcalde, o en el cas que el Primer Tinent alcalde sigui candidat a l’alcaldia pel Segon; per tant, passa a 

presidir el Ple, el Sr. Lino Bertran, Segon Tinent alcalde, que no presentarà candidatura a l’alcaldia, 

atès que la elecció de l’alcalde es fa en compliment de pacte 

 

La Secretària informa que, d’acord amb l’article 196.a) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 

poden ser candidats tots els Regidors/res que van encapçalar les corresponents llistes, considerant-

se que encapçala la llista en la qual figurava l’Alcalde/ssa el/la candidat/a següent, llevat que renunciï 

a la candidatura. 
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D’acord amb el pacte signat en el seu dia, les formacions d’ERC i PSC renuncien a presentar 

candidatures. Per tant, per la presidència de la Sessió es fa proclamació de la candidatura següent: 

 

- Sra. Roser Caballeria i Ayala, per la llista corresponent a la formació política de CIU 

 

A continuació es fa la votació per a elecció de l’Alcaldessa,  i es procedeix a l’elecció en la forma que 

preveu l’article 196.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny. 

 

S’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació, de la qual resulta elegida 

Alcaldessa la Regidora Sra. Roser Caballeria Ayala. 

  

A continuació, la presidència de la Sessió llegeix a l’electa la fórmula establerta al Reial decret 

707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de  càrrecs o funcions 

públiques, la qual presta el jurament o promesa: 

 

“Prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’alcaldessa de l’ajuntament de Xerta amb lleialtat al rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya” 

 

Un cop fet el jurament o promesa, la presidència de la Sessió possessiona del càrrec a l’electa, la qual 

fa el seu discurs i obre seguidament un torn de paraula a cada cap de llista . 

 

La nova Alcaldessa, Sra. Roser Caballeria Ayala exposa el següent: 

 

“Bé, jo no os explicaré res de la legislatura perquè Moises ja ha fet un detall fil per randa  
de tot el que s’ha fet. Jo lo que voldria, primer de tot, abans de que me’n descuidi, es 
agrair a tot l’Ajuntament, el seu recolzament  mentre jo he estat malalta, més 
malalta,atès que m’han ajudat moltíssim, tant l’Alcalde, com tots els regidors i voldria 
que això quedes constància i es sabes, el mateix que al Consell Comarcal i el mateix que 
als altres llocs en els quals hi he estat representat. 
 
També voldria donar les gràcies a tots els empleats municipals, perquè si no hagués estat 
per vosaltres, no hagués pogut aguantar, perquè m’han cobert les espatlles en moltes 
ocasions. 
 
Un cop fet aquest anunci jo el que voldria comentar-vos no es tant les coses que s’han de 
fer i les coses que s’han fet, com que la gent tingui ben clar que el tipus de funcionament 
continuarà essent el mateix, es a dir, les delegacions, les feines que tindrà cada regidor, 
cada regidoria serà exactament la mateixa que era abans, només canviarà el que es 
Governació, perquè es lògic i normal que això vagi amb l’Alcaldia, i  el tema econòmic 
passarà al primer tinent d’alcalde que en aquest cas serà Moises. 
Només voldria que es continués treballant  en consens i espero que això pugui arribar 
fins al final de legislatura. Perquè tal i com vam dir al començament de la legislatura, 
seria una cosa difícil, tindríem les nostres coses, es normal, hi han diferents mentalitats 
polítiques, per tant hi ha diferents mentalitats d’enfocar un mateix problema. Però això 
dona una riquesa, i això es lo que nosaltres hem de preservar, aquesta riquesa amb el 
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plantejament del dia a dia i amb el plantejament dels diferents problemes que puguem 
tenir. 
 
Sé que molta gent  pensa, ara que se n’ha anat Moises i  entrarà la Roser,  ara... No, 
nosaltres continuarem funcionant exactament igual, les lleis continuen essent les 
mateixes, les normes jurídiques continuen essent les mateixes, per lo tant la nostra 
actuació continuarà essent la mateixa. Voldria que això quedes ben clar, perquè no hi 
hagin sorpreses desprès el dia de demà. Actuem de consens el tres partits, només voldria 
dir-vos això, i be, i espero fins al final de la legislatura poder tenir tota la gent al meu 
costat, el mateix que l’he tingut fins ara, i res mes.” 

 

El Regidor Lino Bertran de ERC exposa el següent: 

 
“Be, com has dit, el que s’ha de fer es continuar amb el que teníem. Acabarem les nostres  
regidories i  el procediment serà igual; recolzant amb el que faci falta i si, el nostre temps 
ho permet, el que faci falta, ja t’ho vaig dir en el seu moment també, i t’ho repeteixo ara 
públicament” 

 

El Regidor Moisès Fabra Serral de PSC exposa el següent:   

 

“Bé, moltes gràcies Roser per les teves sinceres paraules i, evidentment es un plaer poder-
te tindre amb nosaltres avui i fer-te Alcaldessa tal com estava destinat en un principi 
d’aquesta legislatura i per tant només ens toca posar-nos al teu servei per al que tu ens 
demanis i mentre ho puguem complir, encantats de la vida, i en quant al pròxim ple 
suposo que tal i com hem parlat el convocaràs divendres, no es per més que tu ho has dit, 
a part de que canviarà Governació pues haurem de dir que crearem la regidoria de Festes 
que això ja era un del tema dels pactes inicials de la legislatura, que vam dir que 
Convergència i Unió, era qui hauria de fer l’organització de la Fira del Cítric, que el PSC era 
el que feia l’organització de les Festes i per tant continuarà així, hauré d’assumir jo esta 
regidoria que es crearà i portar el tema d’Hisenda que també passa a mi com a regidor,  i 
per tant en altres temes de poder donar opinió i ajuda i col·laboració pues ens tens al 
vostre servei, parlo crec que en nom del nostre grup municipal del PSC i per tant que tot 
sigui per be del poble. Moltes gràcies.” 

 

I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:45 h., de tot el que jo, la 

secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en vuit (8) fulls,  rubricats amb la meva 

signatura. En dono fe. 

 

 

 


