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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2014
(11/2014).

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 17 de novembre
de 2014 a les 20:00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset,
assistits per la secretària-interventora interina de la Corporació, Sra. Anna Tapia Rodríguez, es
reuneixen els Regidors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea
Sr. Joan Coll Molero
Sr. José Mª Acosta Fajardo
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sr. Avelino Menéndez Suárez
Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas
Sr. Lluís Inglada Jané
Sr. Jerónimo Merino Iglesias

Es troba absent de forma justificada la Sra. Ana Dolores Ordóñez Rivero.
Es troba absent de forma justificada la Sra. M.Dolores Medina Donaire.
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA

1. PRONUNCIAMENT SOBRE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- Exp. H/14/134

Alcaldessa: Avui és Ple Extraordinari urgent i proper dijous serà Ple Ordinari.
1. PRONUNCIAMENT SOBRE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
S’aprova per unanimitat.

2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.- Exp. H/14/134
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Intervencions:
Sr. Coll: El Reial Decret Llei 20/2011 estableix l’increment d’un 10% pels anys 2012 i 2013
del tipus com a mesura excepcional de l’Estat.
A l’any 2015 si no actuem i fem aquesta modificació de l’Ordenança també s’augmentaria i
fent un esforç es rebaixarà el tipus impositiu al 0.61.
Aquest tema no s’ha fet abans per problemes organitzatius i per Ple ordinari no seria
possible arribar a les dates per la seva aprovació abans de final d’any.
Sr. Menéndez: Es una propuesta muy agradable, incluso supera la propuesta del 0.63.
Desde principios de año se plantea este tema tal y como recoge el pleno de 23 de marzo de
2014 en la página 44.
Previsión para el año 2015 es de aumentar un 10%.Son contradicciones, por una parte bajar
y por otra subir.
No hay que confundir el tipo impositivo con el valor catastral.
Sr. Coll: A l’any 2014 no s’ha augmentat.
Sr. Inglada: Tenim superàvit i som dels Ajuntaments que més paguem.
Benvinguda la rebaixa, després de parlar tot l’any de l’IBI, es podia haver tractat
tranquil·lament.
Sr. Coll: Tens raó, tenim temes endarrerits per falta de Secretari/a continuada.
No estic d’acord amb el que dius que som un dels Ajuntaments més cars.
Sr. Inglada: Amb impostos som l’Ajuntament més car que hi ha.
Sr. Merino: Desde el principio de legislatura el grupo popular ha apoyado las medidas
Montoro de 12/11, teniendo en cuenta que el IBI para muchas administraciones locales
supone hasta el 50% de sus ingresos, teniendo en cuenta que la mayoría de los
Ayuntamientos han subido el IBI del 2007 al 2011, teniendo en cuenta que la medida
impuesta por el gobierno perseguía garantizar los ingresos a las administraciones públicas
para que no restaran servicios a los ciudadanos y también abría la posibilidad a rebajar la
presión fiscal a los ciudadanos cuando mejorara la economía, teniendo en cuenta que otros
grupos presentes en este pleno subieron el IBI en el año 2008 para el 2009, el grupo popular
de Banyeres apoya rebajar el impuesto de bienes inmuebles así como la tasa de basura.
Aprovechamos para comunicar que los cálculos para bajar la tasa de basuras en Junio nos
daba una posible baja de un 4,6% pero en el último calculo incluso deberíamos subir un
1,25%. Existe un municipio de la mancomunidad que ha prescindido de un 30% de los
contenedores instalados, y, su amortización aumenta nuestros costes como la del resto de
municipios de la mancomunidad. Por lo tanto mantendremos la tasa actual.
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Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
Vots a favor: 5 vots de CIU; 1 vot del PP; 4 vots del PSC; i 1 vot ICV
Vots en contra: 0
Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20:21 hores,
donant fe de tot allò jo, la secretària interina, que certifico.
Banyeres del Penedès, el 17 de novembre de 2014
Alcaldessa

Secretaria interventora interina

Núria Figueras Tuset

Anna Tapia Rodriguez
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