ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 21 de desembre de 2009.
Inici 20,00 hores

Fi 20,05 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Lourdes Guitart Romans, regidora
Llorenç Huguet Gené, regidor
Excusa la seva assistència la Sra. Dolors Pagès Puignau, regidora

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
I.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2010.

DE

El Ple de la corporació en data 20/10/2009 va aprovar inicialment la modificació
de les següents ordenances fiscals:
“I.- S’efectuen les següents modificacions suplementàries:
1.- TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
Article 6.- Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament aigua:
.- Preu metre cúbic: 0,55 euros.
.- Tarifa mínima: 30 m3/abonat/trimestre
Tarifa segona. Manteniment comptadors:
.- Conservació comptadors: 1,20 euros/mes/comptador
Tarifa tercera. Connexions i d’altres:
.- Connexió a la xarxa: 1.803,04 euros.
.- Canvi de nom abonat: 15,63 euros.
.- Desconnexió o baixa abonat: 15,63 euros.
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.- Reconnexió al servei per falta de pagament: 15,63 euros.

2.- TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local, siguin o no habitats o
ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent a la recollida domèstica: 98,00€.
3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a una anualitat.”

Que l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2010, ha
estat exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant inserció
d’anunci en el BOP núm. 207 de data 28/10/2009 i en el tauler d’anuncis de la
corporació.
Durant el termini d’exposició pública el Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa mitjançant edicte de data 11 de novembre de 2009 i publicat en el
DOGC núm. 5509 de data 19/11/2009, ha resolt autoritzar un increment del
2,2% les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a
l’any 2010. Increment diferent a l’aprovat inicialment pel Ple.
Donat que per l’aprovació inicial de la modificació de la taxa pel
subministrament d’aigua es va recollir l’edicte de data 19/11/2008 que regulava
un augment de les tarifes del 4,9% per a l’any 2009, al no haver-se publicat
l’increment previst per l’any 2010.
Es modifiquen les següents ordenances fiscals:
a) Taxa subministrament aigua: és modifica només la quota tributària del
preu metre cúbic a 0,53€. Amb un augment del 2,2%.
b) Taxa recollida residus: és modifica la quota tributària a 98,00€. Amb un
augment del 8,89%.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, abstenció del regidor de ALPV, s’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les següents ordenances
fiscals:
I.- S’efectuen les següents modificacions suplementàries:
1.- TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
Article 6.- Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament aigua:
.- Preu metre cúbic: 0,53 euros.
.- Tarifa mínima: 30 m3/abonat/trimestre
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Tarifa segona. Manteniment comptadors:
.- Conservació comptadors: 1,20 euros/mes/comptador
Tarifa tercera. Connexions i d’altres:
.- Connexió a la xarxa: 1.803,04 euros.
.- Canvi de nom abonat: 15,63 euros.
.- Desconnexió o baixa abonat: 15,63 euros.
.- Reconnexió al servei per falta de pagament: 15,63 euros.

2.- TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local, siguin o no habitats o
ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent a la recollida domèstica: 98,00€.
3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a una anualitat.

Segon.- Es publicaran al BOP els acords definitius i el text objecte de modificació
de les respectives Ordenances i es faculta a la Sra. Alcaldessa tan àmpliament
com en dret sigui menester per l’execució del present acord.
Les Ordenances Fiscals objectes de modificació entraran en vigor el dia 1 de
gener de 2010 i regiran mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i cinc minuts del
vespre, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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