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ACTA  NÚM. 3  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2017 

 

 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 3 de març de 2017, es reuneixen sota la presidència 
de l’alcalde-president de la Corporació, Sr. Roger Aviñó i Martí, 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: 
 

- Rubén Alegria Maureso (Més per Xerta)  
- Jaume Lafarga Falcó (Més per Xerta) 
- Gerard Morales Arasa (Més per Xerta) 
- Samuel Josep Campanero Sala (Més per Xerta) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (PDeCAT) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (PDeCAT)  
- Daniel Crivellé Egea (PDeCAT) 
 

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 50/2017 de 28 
de febrer de 2017, es tractaran els punts següents: 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Xerta i la Sra. Teresa Targa Benaiges 

(com a usufructuaria) i la Sra. Concepción Moragrega Targa (com a propietària) per 
l’autorització d’intervenció arqueològica i ús turístic del jaciment de trinxeres del barranc 
dels Fornets 

3. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
4. Precs i preguntes. 

 
 
01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 2 de data 9 de febrer de 2017  
 
02. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE XERTA I LA SRA TERESA 

TARGA BENAIGES (com a usufructuaria) i la Sra. CONCEPCIÓN MORAGREGA TARGA (com a 

propietaria) PER L’AUTORITZACIÓ D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ÚS TURÍSTIC DEL JACIMENT DE 

TRINXERES DEL BARRANC DELS FORNETS. 

L’Ajuntament de Xerta vol emprendre accions per recuperar i protegir diferents espais ubicats al 
terme municipal que formen part de la memòria històrica de la passada Guerra Civil (1936-1939). En 
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aquest cas, es vol condicionar un important actiu patrimonial pertanyent a la Batalla de l’Ebre, que 
consta d’un conjunt de trinxeres ubicades en un turó a la zona del BARRANC DELS FORNETS amb 
coordenades geogràfiques (X) 287631, (Y) 4530640 UTM 31N ETR S89; polígon 15 parcel·la 62 del TM 
de Xerta. 
 
L’esmentat terreny és propietat privada. I després de diverses converses, es proposa signar el 
conveni que es reprodueix a continuació: 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE XERTA I LA SRA TERESA TARGA BENAIGES (com 
a usufructuaria) i la Sra. CONCEPCIÓN MORAGREGA TARGA (com a propietaria) PER 
L’AUTORITZACIÓ D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ÚS TURÍSTIC DEL JACIMENT DE 
TRINXERES DEL BARRANC DELS FORNETS  
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a xx de març de 2017, 

 

REUNITS 
 

D’una part, el Sr. Roger Aviñó i Martí, alcalde-president de l’Ajuntament de Xerta amb  

seu a la plaça Major núm. 13 de Xerta, qui obra en nom i representació de l’expressada 

entitat local i es troba facultat per aquest atorgament segons acord de Ple de 

data.......... 

 

I d’altra part: 

 

- La Sra. Teresa Targa Benaiges amb DNI núm. ....... i domicili al C/ ..... del municipi de 

.... que actua com a usufructuària de la finca situada al polígon 15,  parcel·la 62 del 

terme municipal de Xerta, partida Coves d’en Colom; on s’ubica un jaciment de 

trinxeres de la guerra civil el qual serà sotmès a una intervenció arqueològica i 

posterior museïtzació.  

 

- La Sra. Concepción Moragrega Targa amb DNI núm. ....... i domicili al C/ ..... del 

municipi de .... que actua com a nua propietat de la finca situada al polígon 15,  

parcel·la 62 del terme municipal de Xerta, partida Coves d’en Colom; on s’ubica un 

jaciment de trinxeres de la guerra civil el qual serà sotmès a una intervenció 

arqueològica i posterior museïtzació.  

 

Ambdues parts, en les seves respectives representacions, es reconeixen recíprocament 

capacitat plena per obligar-se lliurement i,  

 

EXPOSEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Xerta vol emprendre accions per recuperar i protegir diferents 

espais ubicats al terme municipal que formen part de la memòria històrica de la 

passada Guerra Civil (1936-1939). En aquest cas, es vol condicionar un important actiu 

patrimonial pertanyent a la Batalla de l’Ebre, que consta d’un conjunt de trinxeres 

ubicades en un turó a la zona del BARRANC DELS FORNETS amb coordenades 

geogràfiques (X) 287631, (Y) 4530640 UTM 31N ETR S89; polígon 15 parcel·la 62 del 

TM de Xerta.  

 



 

Plaça Major, 13   ·   43592 Xerta   ·   Tel. 977 47 30 05   ·   Fax 977 47 30 14   ·   aj.xerta@xerta.cat   ·   www.xerta.cat   3 

   
   

   
   

   
 A

ju
n

ta
m

e
n

t 
d

e
 X

e
rt

a
 

II.- A l’esmentat terreny, es durà a terme un projecte d’intervenció arqueològica i 

museïtzació del complex de les trinxeres anomenat BARRANC DELS FORNETS, per tal de 

crear un atractiu turístic donada la seva proximitat a la via verda del Baix Ebre.  

 

III.- Que les parts tenen la voluntat d’establir una cessió d’ús, a favor de l’Ajuntament 

de Xerta d’una part del terreny situat al polígon 15 parcel·la 62, segons plànol adjunt. 

 

IV.- Que l’Ajuntament de Xerta, per a completar els diferents tipus d’àmbits i espais de 

què disposa per a la realització d’activitats d’interès cultural, està interessat en utilitzar 

el jaciment com a instrument de promoció cultural, amb la finalitat de museïtzar 

l’espai.  

 

I per regular els usos i les relacions entre ambdues parts, estableixen els següents: 

 
PACTES 
 
PRIMER.- De l’objecte del conveni: 
La Sra. Teresa Targa Benaiges com a usufructuària, i la Sra. Concepcion Moragrega 
Targa com a propietària, cedeixen en aquest acte l’ús de l’espai  marcat al plànol que 

s’annexa a aquest conveni, a l’Ajuntament de Xerta, per tal de poder dur a terme 

l’actuació en les esmentades trinxeres. 

 

SEGON.- De la durada del conveni: 
Les parts convenen de forma expressa que la durada del present conveni serà de vint i 
cinc (25) anys, prorrogables, comptadors a tots els efectes a partir del dia de la 

signatura del present conveni.  

 
 
TERCER.- Caràcter de la cessió d’ús a l’Ajuntament: 
a) L’Ajuntament de Xerta vol donar a conèixer i reconstruir el complex de les 

trinxeres del Barranc dels Fornets mitjançant treballs d’intervenció arqueològica que 

estaran sotmesos a la praxis establerta pel Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya.  Durant el desenvolupament d’aquests treballs es comptarà amb la 

presència d’un arqueòleg director, el qual documentarà el procés. 

 

b) Els treballs a realitzar seran els següents: desbrossament i neteja dels elements 

vegetals no desitjats, escombrat de l’àrea de treball amb l’ús de detectors de metalls, 

excavació arqueològica i neteja de les trinxeres i altres estructures de la Guerra Civil, 

aixecament  planimètric de les restes en 2D i 3D de les mateixes i la museïtzació del 

conjunt.  

 

c) L’Ajuntament de Xerta assumirà les despeses d’execució, manteniment i 

conservació d’aquest patrimoni cultural, així com els subministraments i despeses 

diverses que es derivin del seu ús i activitat. Per tal de buscar altres fonts de 

finançament, l’Ajuntament s’acollirà als programes impulsats per administracions 

superiors (Diputació, Generalitat,...) que tinguin com a finalitat subvencionar els 

treballs a realitzar. 

 

QUART.- Dels actes previstos: 
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La destinació del complex de les trinxeres del Barranc dels Fornets serà estrictament 

cultural i obert al públic.  

 
CINQUÈ.- De les obligacions de la part del cedent: 
a) La Sra. Teresa Targa Benaiges i la Sra. Concepcion Moragrega Targa 

autoritzen a l’Ajuntament de Xerta a obrir al públic i exposar el complex de les 

trinxeres, així com a instal·lar rètols i altres signes distintius de la seva activitat sempre 

que s’apliquin criteris raonables lògics d’ubicació i d’harmonia envers l’entorn, 

preservant la dignitat, l’estètica, l’estil i la idoneïtat de la ubicació dels mateixos en 

forma i contingut. 

b) En cas que la propietat de la finca sigui transferida a tercers dintre del termini 

del present conveni, el nou propietari haurà d’adquirir el mateix compromís respecte 

aquesta cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Xerta.  

 
SISÈ.- De les obligacions de la part cessionària: 
a) L’Ajuntament de Xerta es compromet a defensar la possessió del jaciment 

respecte tots els tercers, i en cap cas, podrà cedir-ne, arrendar-ne o gravar-ne l’ús. 

b) Quan s’efectuï la neteja de l’espai cedit, la llenya produïda es dipositarà en un 

lloc de la finca per a ús de la part cedent.  

c) L’Ajuntament de Xerta s’obliga al manteniment i bona conservació de l’espai. 

d) L’Ajuntament de Xerta s’obliga a contractar l’assegurança de responsabilitat 

civil que correspongui. 

e) L’Ajuntament de Xerta es compromet a arranjar el camí municipal que dóna 

accés al jaciment. 

f) En finalitzar la intervenció de restauració de l’espai, l’Ajuntament de Xerta 

iniciarà l’expedient per tal de declarar el conjunt històric de les trinxeres del Barranc 

dels Fornets com a Bé Cultural d’Interès Local. 

 

SETÈ.- De l’extinció del conveni o les pròrrogues del mateix: 
a) Transcorregut el termini de 25 anys del conveni, aquest es prorrogarà  

anualment per defecte fins que les parts valorin, d’acord amb les expectatives i les 

necessitats, si s’escau modificar l’orientació del conveni i si es signa un nou conveni de 

pròrroga per un nou període. 

b) En el moment en què finalitzi el temps de cessió i es decideixi no renovar el 

conveni per les parts, l’Ajuntament de Xerta deixarà en bones condicions i net, l’espai 

cedit. 

 

En prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen i segellen aquest 

document per duplicat en lloc i data indicats al començament. 

 
Per tot això, es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
1r. Aprovar el conveni reproduït a la part expositiva. 
 
2n.Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de l’esmentat conveni.” 
 
Abans de sotmetre l’acord a votació, el Sr. alcalde fa una breu explicació de com s’ha gestionat 
aquest tema. El Sr. Espinach pregunta si s’ha plantejat la possibilitat de comprar aquesta finca, d’una 
extensió de 24 jornals i estan tots erms  perquè ho troba més correcte, que fer una inversió a una 
cosa que no és “nostra”, referint-se a l’ajuntament.  
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El Sr. alcalde respon que no s’ha plantejat aquesta opció, perquè... per a què vol l’ajuntament 24 
jornals de terra erms si el que necessiten posar en valor només és l’espai on es troben situades les 
trinxeres? El conveni de cessió a 25 anys entén que és una bona solució, i així es pot dur a terme part 
de la intervenció amb la subvenció que es va demanar i atorgar per part de Diputació de Tarragona. A 
més, els 1800 m2 que ocupa la trinxera és un terreny de pinar que no afecta la zona de cultius i per 
tant, no desperta cap interès al propietari de la finca. 
 
El Sr. alcalde fa una breu explicació sobre els costos que suposaria la recuperació de la trinxera, 
d’acord amb el “Projecte d’intervenció arqueològica i museïtzació del complex de trinxeres del 
Barranc dels Fornets” fet per la Universitat Rovira i Virgili. El pressupost total és d’11.000€ més IVA. 
2.500€ corresponen a desbrossament i neteja dels elements vegetals i aquests treballs s’ha parlat 
amb el Consell Comarcal i els podria dur a terme personal del propi consell, la qual cosa reduiria el 
pressupost en 8.500€. La subvenció atorgada per Diputació és de 2.763,48€ sobre un pressupost 
mínim a executar de 4.968,51€ 
 
El Sr. Espinach diu que ell ha manifestat la seva opinió en relació a aquest punt. I el Sr. alcalde respon 
que d’acord, però ell personalment considera que l’Ajuntament no té cap necessitat de comprar els 
24 jornals, i entén que aquesta actuació és important atès que aquesta trinxera es troba situada molt 
a prop de la via verda, i pot servir com a element important de promoció turística.    
 
De tota manera, el Sr. Espinach diu que ell votarà que no pels motius que ha expressat anteriorment; 
el Sr. Alegria, demana la paraula i li pregunta perquè està en contra? El Sr. Alegria insinua que són 
excuses i falta de sensibilitat de recuperació del patrimoni històric. A partir d’aquí s’obre un breu 
debat al voltant del mateix tema.  
 
Finalment, se sotmet a votació i el resultat és el següent:  
 

- 6 vots a favor:  Sr. Roger Aviñó, Sr. Ruben Alegria, Sr. Jaume Lafarga, Sr. Samuel 
Campanero, Sr. Gerard Morales i Sra. Núria Solé 

- 1 vot en contra:  Sr. Lluís Espinach 
- 2 abstencions: Sr. Daniel Crivellé i Sr. Jose Miguel Falcó.  

 
 
03.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA. 

 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria de l’anterior ple  
fins a la de convocatòria del present, és a dir, del Decret núm. 32 al 50 de l’any 2017: 
 

Núm. Data Tipologia Contingut  

32 06/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

33 07/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

34 09/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

35 13/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 

36 13/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

37 14/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

38 14/02/2017 INTERVENCIÓ Modificació resolució atorgament reducció quota escola bressol  

39 14/02/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat panteó 1 Cementiri Municipal 

40 14/02/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per naixement 
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41 15/02/2017 URBANISME Comunicació prèvia inci obres Exp. CPIO 03_2017 

42 15/02/2017 URBANISME Comunicació prèvia inci obres Exp. CPIO 04_2017 

43 17/02/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 161 Cementiri Municipal 

44 20/02/2017 INTERVENCIÓ Sol·licitud adhesió al Pla d'Assistència Financera Local 2017 

45 23/02/2017 INTERVENCIÓ Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2017 

46 23/02/2017 PERSONAL Contractació Joan Mola per cobrir les vacances d'Hermenegildo Gracià  

47 27/02/2017 ACTIVITATS Inscripció activitat 

48 27/02/2017 ACTIVITATS Inscripció activitat 

49 28/02/2017 INTERVENCIÓ Inici expedient aprovació liquidació 2016 

50 28/02/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria ple ordinari març 2017 

 
 
04.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan 
són les 22:20 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en sis 
(6) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 
 
 
 


