ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2000
.NÚMERO 10.-

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:
Regidors:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP ZAZURCA MONCLÚS
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERAS
SR. JOAN COLOM RIERA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels
Regidors assenyalats més amunt.
Prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del Secretari, es
procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE
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Es dóna lectura de la següent proposta que incorpora l’esmena
introduïda amb posterioritat a la convocatòria consistent en substituir la
quota de conservació de comptadors proposada en la xifra de 60
PTA/mes per la de 100 PTA/mes:

“Atès que en base al contracte signat amb l’entitat SERAGUA, aquesta ha
demanat a l’Ajuntament un fort increment de la retribució inicial al.legant la
necessitat de mantenir l’equilibri económic de la concessió.

Atès que previ l’informe d’una assessoria especialitzada, l’Ajuntament ha
rebutjat aquests increments per no donar-se els supòsits de fet legalment
exigibles.
Atès que l’Ajuntament ha estudiat, amb posterioritat, diferents estudis
econòmics de modificació de tarifes realitzats per SERAGUA i els hi ha retornat
amb una sèrie d’objeccions motivades per la manca d’adequació als costos
reals, per no ajustar-se a la normativa vigent i no guardar relació amb l’oferta
inicial.

Atesa finalment la petició presentada per la concessionària del Servei
d’Aigua, SERAGUA S.A., amb data 20 d’octubre de 2000, per a la
modificació de la tarifa de subministrament d’aigua en baixa de 27,16
PTA/m3 (aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya en data 3 de
juliol de 1995) a 49,85 PTA/m3.
Vist l’informe de l’assessoria SEGRELAND S.L. de data 14 de novembre
de 2000, que desprès d’analitzar l’estudi econòmic de la tarifa presentat
per SERAGUA considera que al total d’ingressos tarifaris de 20.022.000
PTA cal descomptar la quantitat de 3.952.000 PTA per ingressos no
tarifaris que erròniament l’entitat SERAGUA havia sumat resultant un
total d’ingressos tarifaris de 16.070.000 PTA.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General de data 20 de
novembre de 2000.
Vistos el informes obrants en l’expedient, el que disposa l’article 17 de la
Llei d’Hisendes Locals, el Decret 149/1988 de 28 d’abril i l’ordre de 8 de
setembre de 1988, segons els quals l’esmentat estudi econòmic s’ha de
sotmetre a informe del Ple de l’Ajuntament, qui haurà d’expressar la tarifa
resultant , es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Informar favorablement l’estudi económic de la tarifa de la taxa del
servei d’aigua potable presentat per SERAGUA en data 20 d’octubre de 2000,
amb les rectificacions proposades en l’informe de SEGRELAND de data 14 de
novembre de 2000, que s’ incorpora a aquest acord, el qual substancialment
introdueix el descompte de 3.952.000 PTA d’ingressos no tarifaris, per no ésser

imputables a l’estudi económic de la tarifa de l’aigua . La taxa del
subministrament restarà fixat en l’import que es detalla en el paràgraf posterior.

SEGON: Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la
taxa pel subministrament d’aigua potable per a l’any 2001 pel que fa a l’annexe
de la tarifa que restarà de la següent manera:

Tarifa quarta. Subministrament d’aigua amb comptador
-

Habitatges: ………………………33,41 PTA/m3
Locals comercials i tallers:……..33,41 “
“
Granges ………………………….33,41 “
“

Quota per conservació de comptadors:……….100 PTA / mes
La present modificació restarà condicionada a l’informe que al respecte realitzi
la Comissió de Preus .
TERCER:Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d’anuncis i inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART: Si un cop finalitzada l’exposició pública no s’ha presentat cap
al.legació, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.”
Sotmesa la proposta a deliberació es realitzen les següents intervencions:
Per part del portaveu de CiU es manfiesta en síntesi:
-

-

Que li preocupa l’espiral que s’està seguint per incrementar les taxes amb
l’argument de què és la única solució per nodrir les arques municipals i en
concret destaca que s’estan produint vendes de patrimoni i increments
d’algunes taxes al voltant del 10 %.
Que consideraria que fóra millor sistema de financiació la recerca de
subvencions i la priorització de les inversions.
Que el deute millonari que s’ha generat en aquesta legislatura el considera
difícil de superar en els anys futurs.
Que la proposta actual suposa un increment del 24 % de la taxa del Servei
d’Aigua amb l’afegit de fixar una quota de conservació de comptadors de
100 PTA/mes, cosa que pot representar un nou ingrès complementari a les
taxes existents.

-

Que en definitiva al seu criteri solament calia augmentar un 12 % que
correspondria a l’IPC dels 5 últims anys. Per tot això el seu grup votarà en
contra de la proposta.

El portaveu del PSC realitza les següents intervencions:
-

-

-

-

-

Mostra en primer lloc la seva estranyesa per les afirmacions del portveu de
CiU i assenyala que el tema de l’increment de la tarifa sol.licitada per
SERAGUA es pot resumir de la següent manera:
En primer lloc es va fer un contracte l’any 1994 amb aquesta empresa que
no era volguda pels vilatans.
En segon lloc cal dir que quan l’equip de govern actual ha intentat desfer el
contracte, SERAGUA va demanar una indemnització de 180 milions de
pessetes.
En tercer lloc cal dir que no va quedar cap altra opció a l’equip de govern
que intentar fer acomplir el contracte signat i ja en aquest context hi ha
hagut una colla d’entrevistes i discussions per fixar l’increment de la tarifa
derivat del contracte a fi d’equilibrar despeses i ingressos per conéixer en
definitiva el preu per metre cúbic facturat.
Finalment desprès de dos anys de treball en aquest sentit s’ha aconseguit
rebaixar el preu per metre cúbic de 70 PTA a 49 PTA i finalment a 33,41
PTA/m3.
Per acabar assenyala que no té cap sentit parlar d’un augment del 12% si
els costos derivats del contracte previ l’assessorament de l’empresa
SEGRELAND, han resultat d’acord amb SERAGUA els únics que
determinen la tarifa de 33,41 PTA/m3. L’Ajuntament no ha fet més que
ajustar el contingut del contracte per fer quadrar ingressos a les despeses
reals.

El portaveu de CiU pregunta qui aprova el preu de l’aigua. El Sr. Alcalde
manifesta que ara l’Ajuntament i el Secretari assenyala que l’Ajuntament
informa favorablement l’estudi econòmic presentat i posteriorment la Comissió
de Preus de Catalunya l’haurà d’aprovar.
El Sr. Alcalde fa constar que inicialment es va demanar a SERAGUA l’estudi de
la rescissió del contracte i que l’esmentada entitat va demanar una
indemnització de 184 milions de pessetes a més a més de les quantitats que
l’empresa deixaria de cobrar.
Afegeix el Sr. Alcalde que després de moltes reunions i de rectificar els estudis
econòmics per la tarifa, presentats per SERAGUA, s’ha aconseguit rebaixar el
preu de 76 PTA/m3 a 49 PTA/m3 i finalment a 33,41 PTA/m3. Aquest últim
preu està acceptat verbalment per SERAGUA. Finalment assenyala que el
manteniment de comptadors es porta a la pràctica en execució de conveni el

qual fixava que caldria aplicar aquesta quota a partir del tercer any i per tant
ens hem estalviat 4 anys d’aquesta quota.
Segons el Sr. Alcalde el preu final de la taxa ve donat pel cost real del servei i
no respon a un IPC teòric com a senyalat el portaveu de CiU.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
PSC i PP, 4 vots en contra de CiU i amb dues abstencions dels regidors
d’Iniciativa per Almacelles.

Acte seguit el Sr. Alcalde declara que s’aixeca la sessió a les 21,30
hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

