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ACTA NÚM. 08/2013
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2013.

Data: 18 de novembre de 2013.
Horari: Inici a les 19,30 h i acabament a les 19,45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19,00 hores del dia divuit de novembre de dos mil tretze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial
el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde;
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).

Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Santi Pelegrí Cortijo. (ERC).
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU)
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP)

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió de la regidora Sra. M. Antonieta Ribes Companys (CiU) i de la Sra.
Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb
quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent
ORDRE DEL DIA:
ÚNIC..- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BENS IMMOBLES RESPECTE ALS IMMOBLES RÚSTICS PER A 2014.
Per raons d’urgència en la publicació del BOP, cal adoptar la resolució següent: Atès l’establert al Títol II del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions
Locals pel seu establiment, ordenació, modificació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com
per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals.
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Considerant que les bases liquidables de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica es veuen
incrementades amb un coeficient del 10% del diferencial del valor cadastral incrementat en la revisió cadastral
efectuada l’any 2007, en les edificacions, procés d’actualització que es realitza durant un període de 10 anys.
Considerant que la revisió a la baixa dels valors cadastrals sol.licitada a la Gerència del Cadastre, ha estat admesa
per la Llei de pressupostos de l’Estat per a 2014, amb una reducció del coeficient del 0,20. Però que es compensa
en part amb l’actualització de valors anual determinant la base imposable. Fet que aconsella reduir el tipus
impositius en una quantia suficient per esmorteir l’increment dels valors i reduint la càrrega fiscal als contribuents en
sòl urbà, excepte, però, pels béns de característiques especials relacionats amb activitats productives específiques
en sòl no urbanitzable que es considera haurien de mantenir el tipus vigent. Es fa constar que, en virtut de l’establert
a la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, de mesures tributàries i financeres, pel que fa a la tribució de l’IBI durant l’any
2014, a la vista de les modificacions a la baixa dels valors cadastrals, establerts en un 0,80 del valor, així com de les
bases liquidables que es puguin determinar finalment, s’autoritza la pròrroga per a determinar el nou tipus impositiu
fins el propier dia 1 de març de 2014.
Atès que l’ampliació de terminis per aprovació de tipus, solament afecta a la urbana i no a la rústica, cal revisar a la
baixa els tipus de rustica del 0,71 al 0,69 %. Es fa constar que es mantenen les inversions en camins i l’liminació de
la taxa de camins, que finançava un servei sol.licitat pels usuaris, entre els quals únicament es contemplen com a
subjectes passius els titulars de finques adherides a les comunitats de regants de la Vila, però que excloïa
determinades zones del terme municipal que no van sol.licitar la conservació de camins, o activitats que utilitzen els
camins sense participar en la seva conservació, com són edificacions de granges, magatzems agrícoles, plantes
industrials o de tractaments de residus o de àrids.
Per tot el qual atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe favorable de Secretaria-Intervenció.
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el dia d’avui per
raons d’urgència, es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
“Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-/...
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,69 %.
-/...”
Segon.- La present modificació restarà aprovada definitivament si durant la seva exposició no es formulen
reclamacions. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva
aprovació definitiva, amb efectes del 1 de gener de 2014.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que
formen el Ple, és aprovada per unanimitat.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a l’encapçalament.

I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de
novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent
i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 18 de novembre de 2013.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

