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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 2 de novembre de 
2011, a les 18.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel 
Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els 
Regidors:  

 
1. Sra. Núria Figueras Tuset. 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sr. Lluís Inglada Jané. 
8. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 

 
Es troben absents de forma justificada:  

10. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero. 
 

Es troben absents de forma no justificada:  
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.  

 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
Sra. Alcaldessa: a cap equip de govern lo agrada apujar impostos i taxes però degut a la crisis 
econòmica, amb menys recursos econòmics de la Generalitat i l’Estat, no tenim més remei. 
 
Sr. Menéndez: Justificar la absència de l’Anna per estar malalta.  I que els plens siguin més tard.  
 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 QUE 
REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL, 
H/11/092. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚM. 13 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I FRACCIÓ VEGETAL, H/11/094. 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DEL IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, 
H/11/095. 

 
........................................................................................................................................... 
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 QUE 
REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL.- 
Exp. H/11/092 

 
Per providència d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2011, s’inicià l’expedient de modificació de 
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua 
potable i de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram 
municipal. 
 
En data 26 d’octubre es va emetre informe de Secretaria. 
 
En data 26 d’octubre es va elaborar l’estudi econòmic financer. 
 
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004, de 5 de març, que regula el 
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals. 
 
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 10, que regula 
la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable, i de l’ordenança fiscal núm. 
12, que regula la taxa per la prestació del servei de clavegueram municipal.  
 

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua potable 

 
La modificació proposada afecta exclusivament a l’article 6è. La nova redacció seria: 
 
“Article 6.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa primera. Subministrament aigua 

 
Blocs de consum Tarifes (€) 
0 a 18 m3 trimestre, per cada m3 consumit 0,39 
18 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit 0,89 
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit 2,40 

 
Per cada trimestre es facturarà un mínim de 18 m3 per comptador, fins i tot quan el consum sigui 
0. 
 
Tarifa segona. Connexions i d’altres 

 
Concepte Tarifes (€) 
Connexió a la xarxa d’aigua 350,00 
Portella homologada   28,00 

 
 
Tarifa tercera. Comptadors i altres 

 

Concepte Tarifes 
Manteniment comptador      2,39 €/any 
Comptador d’aigua        180,00 € 
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Tarifa quarta. Famílies nombroses 
 

Blocs de consum Tarifes (€) 
0 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit 0,25 
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 0,50 

 
Tarifa cinquena. Unitats familiars ingressos mínims 

 
Blocs de consum Tarifes (€) 
0 a 18 m3 trimestre, per cada m3 consumit 0,00 

18 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit 0,25 
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit 0,50 

 
 
L’acreditació serà per part dels serveis socials de l’Ajuntament, tenint en compte tots els membres 
de la unitat familiar. La Junta de Govern Local resoldrà les sol·licituds.” 
 

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram 
 

La modificació proposada afecta exclusivament al punt segon de l’article 5è. La nova redacció 
seria: 
 
“Article 5.- Quota tributària 
... 
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració es determinarà en funció d’una quota de manteniment anual fixa de 9,64 euros.” 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la 
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats 
puguin presentar al·legacions. 
 
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’acord plenari. 
 
 
Intervencions 
 
Sr. Coll: l’aigua sempre ha estat deficitària. Aquest any a l’estar adherits al CAT la despesa es 
dispara, per assimilar-lo caldria apujar un 50% però al no ser possible aplicarem un 10%. És reduir 
una mica aquest augment de cost, que aquest any serà molt alt.  
 
Sr. Menéndez: les cuentas no han sido aprobadas, votaremos que no. No nos caracterizamos por 
ir a la baja en los impuestos, la Alcaldesa dice de equiparar y el Regidor dice que no cubre. Hemos 
de ser cuidadosos con el agua, los gestores y consumidores. En 5 años de gestión el incremento 
del precio del agua ha subido mucho. Es importante que se valore como un bien escaso, con los 
problemas reiterados del “culebrón” de los contadores, no se ha dedicado a renovar contadores. 
Hemos dejado en 2007, 4.000 euros para contadores y pasó a remanentes, al año siguiente 2.000 
euros y gastan 0, se prevén 1000 euros al siguiente y se gastan 0, poca credibilidad. Pasar por el 
camino de Llorenç en bicicleta es difícil por las fugas, se debería controlar los gastos de 
electricidad, el pozo del Pujolet funciona en horas que no hace falta, por qué tienen que estar 
durante el día las bombas funcionando? 
Los 145.000 euros del Incasol eran para el agua. Votaremos en contra. 
Preparemos para vender el excedente del agua el Ebro, porque lo que nos cobran es dinero. 
 
Sr. Guasch: hi havia 300 comptador que marcaven 0, 120 espatllats, hi ha alguns que l’any 2003 
ja estaven espatllats. S’han canviat comptadors. Respecte el “culebrón”, hi han errors de presa de 
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lectura perquè es complex. No es veritat que totes les reclamacions s’estimin, mira’t les actes de la 
Junta de Govern Local.  
 
Sr. Coll: intentarem rebaixar el major cost que suposa l’aigua. 
 
Sr. Inglada: estic d’acord en ajustar els preus, no es pot venir a un Ple amb un pressupost no 
real, no es transparent, a la gent se li ha de donar els número clars, les coses amb presses no es 
fan, s’ha fet sense planificar, i sense política econòmica. S’ha d’haver calculat el preu de l’aigua de 
l’Ebre i dels pous, no s’ha mirat quan suposarà l’increment del cànon d’aigua, no podem dir quin 
preu mitjà li sortirà a una família. Es prenen les dades del 2011 i no tindran res que veure al 2012.  
És fals l’estudi i es una cosa per sortir del pas.  
Un pressupost que no sigui real, no es vot votar a favor.  
 
Sr. Coll: els regidors competent estan fent un estudi per veure si a la llarga es més econòmic 
subministrar aigua del Ebre o dels pous.  
 
Sr. Inglada: perquè es presenten ordenances fiscals sinó tenim l’estudi?  
 
Sr. Santalla: no trobem els 145.000 euros per portar l’aigua i no apareixen.  
 
Sra. Alcaldessa: de moment estem esperat per cobrar a veure si ho cobrarem. 
 
Sr. Coll: no es pot disposar de diners que no tenim. 
 
Sr. Menéndez: carece de rigor, qué gestión se va a llevar.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor: 5 del grup CIU 
� Vots en contra: 4, del grup PSC i ICV. 
� Abstencions: 0. 

 
Queda aprovat per APROVACIÓ PER MAJORIA SIMPLE.  
 
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 13 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I FRACCIÓ VEGETAL.- Exp. 
H/11/094 

 
Per providència d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2011, s’inicià l’expedient de modificació de 
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei recollida domiciliària 
d’escombraries i fracció vegetal. 
 
En data 26 d’octubre es va emetre informe de Secretaria. 
 
En data 27 d’octubre es elaborar l’estudi econòmic financer. 
 
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el 
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 13, que regula 
la taxa per la prestació del servei de recollida domiciliària d’escombraries i fracció vegetal.  
 
La modificació proposada afecta exclusivament a l’article 6è. La nova redacció seria: 
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“Article 6.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa de la destinació dels immobles: 
 
Epígraf primer.- Habitatges: 
Per cada habitatge       148,64 
 
Epígraf segon.- allotjament: 

a) Hotels        290,46 
 
Epígraf tercer.- Establiments d’hostaleria: 

a) Restaurant       681,72 
b) Restaurant amb 2 contenidors            1.679,52 
c) Bars cafeteries       418,60 

 
Epígraf quart.- Altres locals industrials o mercantils 

a) Establiments d’alimentació     299,00 
b) Tallers        205,88 
c) Altres        205,88 

 
Epígraf cinquè.- Recollida de fracció vegetal: 
Per cada habitatge qualificat amb “Clau 6” 
(Priorat de Banyeres, Boscos, Saifores i nucli)    14,80 €” 
 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la 
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats 
puguin presentar al·legacions. 
 
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’acord plenari. 
 
Intervencions 
 
Sr. Coll: el cost que està per sobre de la recaptació, l’augment de la brossa es d’un 13%. Hi ha 
Ajuntament s que han d’apujar un 47%. 
 
Sr. Inglada: no figura el cànon de retorn, el CCBP ha de presentar un estudi per veure quan 
pujarà al 2012.  
Respecte la poda, han de pagar la clau 6 i a més ha de contribuir tothom per la generació que faci. 
No es transparent, no es pot explicar a la gent.  
 
Sr. Menéndez: reiteramos lo de las cuentas de 2010. Es posible que no tengamos ventajas 
económicas? que las empresas de servicios que rebajen el precio? por qué hay diferencias de los 
números de padrones?  Desde que están en el gobierno ha subido de media un 11,6% cada año. 
 
Sr. Alcaldessa: el cost s’han incrementat perquè ara hi ha orgànica i poda que abans no hi havia, 
no es poden fer comparacions sense valorar-ho tot.    
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor: 5 del grup CIU 
� Vots en contra: 4, del grup PSC i ICV. 
� Abstencions: 0. 
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Queda aprovat per MAJORIA SIMPLE 
 
 

3. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 
REGULADORA DEL IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, H/11/095. 

 
Per providència d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2011, s’inicià l’expedient de modificació de 
l’Ordenança Fiscal Reguladora del impost de vehicles de tracció mecànica. 
 
L’equip de govern, dins dels marges legalment establerts pel Text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vol modificar les tarifes del 
impost de vehicles de tracció mecànica.  
 
Es vol passar a aplicar un coeficient de l’1,50. 
 
En data 26 d’octubre es va emetre informe favorable de Secretaria. 
 
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el 
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Modificar les tarifes del impost de vehicles de tracció mecànica segons l’annex següent: 
 
Annex 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
 
1. La quota líquida de l'impost s'obtindrà per l'aplicació a cada classe de vehicle el següent quadre 
de tarifes: 
 
(La tarifa no pot suposar el doble de la quota indicada en el quadre de tarifes del text refós de la 
Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/204, de 5 de març.) 
 
Classe de vehicle         Tarifa 
 
A) Turismes 
 
De menys de 8 cavalls fiscals ................................................................   18,93€ 
De 8 fins a 11,99  cavalls fiscals ............................................................   51,12€  
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ...........................................................  107,91€ 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals ..........................................................  134,41€ 
De 20 cavalls fiscals en endavant .........................................................  168€ 
 
B) Autobusos 
 
De menys de 21 places ............................................................................. 124,95€ 
De 21 a 50 Places ..................................................................................... 177,96€ 
De més de 50 places ................................................................................ 222,45€ 
 
C) Camions 
 
De menys de 1.000 KG de carrega útil .....................................................   63,42€ 
De 1.000 a 2.999 KG de carrega útil ......................................................... 124,95€ 
De més de 2.999 a 9.999 KG de carrega útil ............................................ 177,96€ 
De més de 9.999 KG de carrega útil ........................................................ 222,45€ 
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D) Tractors 
 
De menys de 16 cavalls fiscals .................................................................   26,50€ 
De 16 a 25 cavalls fiscals .........................................................................    41,65€ 
De més de 25 cavalls fiscals ....................................................................  124,95€ 
 
E) Remolcs i semirremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica  
 
De menys de 1.000 i més de 750 KG de carrega útil ...............................   26,50€ 
De 1.000 a 2.999 KG de carrega útil ........................................................      41,65€ 
De més de 2.999 KG carrega útil .............................................................. 124,95€ 
 
F) Vehicles 
 
Ciclomotors ................................................................................................    6,63€ 
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics ..............................................     6,63€ 
Motocicletes  de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics ....................   11,35€ 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics ....................    22,72€ 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics ..................   45,43€ 
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics ..................................   90,87€ 
 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la 
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats 
puguin presentar al·legacions. 
 
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’acord plenari. 
 
Intervencions 
 
Sr. Coll: estàvem amb un coeficient dels mes baixos de la Comarca, considerem que apujar a 1,5 
no es un disbarat, es volen destinar a senyalització i millores vials. S’ha augmentat un 8%. Volíem 
actualitzar-ho perquè és molt baix. 
 
Sr. Inglada: tenir vehicle a Banyeres es una necessitat no un luxe, els vehicles com camions i 
tractors son eines de feina, no entenem la pujada si sempre s’ha dit que l’Ajuntament està sanejat.  
 
Sr. Coll: per això, s’ha de millorar senyals, vials i val diners.  
 
Sr. Menéndez: reiteramos lo de las cuentas del 2010. Los impuestos no son finalistas, el comparar 
con otros municipios no puede ser. La subida no es grande pero considerable. No es bueno inflar de 
señales el municipio. Medio ambiente, en la ordenanza de la Diputación se prevén bonificaciones 
para vehículos que emitan poca contaminación, se encuesta a faltar.  
 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor: 5 del grup CIU 
� Vots en contra: 4, del grup PSC i ICV. 
� Abstencions: 0. 

 
 
Queda aprovat per MAJORIA SIMPLE.  
 
........................................................................................................................................... 
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Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 18.25 hores, donant fe de 
tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 2 de novembre de 2011. 
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset       Joan Manel Ferrera 
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès   Secretari 
 


