Identificació de la sessió

Assistència i quòrum
Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Angela Utrilla Sanchez
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Rosa Romà Navarro

Alcalde, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidor, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, BM-AM

No assistents (sense excusa): Enric Cerqueda Secanell Regidor, BM-AM
Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
deu dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2.c)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les nou
hores del dia 27 de desembre de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació pel següent motiu: considerant que a finals d’exercici 2019,
l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre
béns immobles i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica ha d’estar publicada en el BOP
Lleida, per a la seva entrada en vigor a l’any següent.

Número: 2019-0018 Data: 20/01/2020

Núm.: 19/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: divendres, 27 de desembre de 2019
Horari: de les 9:00 a les 9:41 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

19/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL 27 de desembre de 2019

1r. Aprovació definitiva, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2020 i
resolució de les al·legacions presentades.

Desenvolupament de la sessió.
Expedient núm. 540/2019 i 572/2019

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La raó d’interès general i el fi perseguit és l’aprovació, refosa i publicació de nou de les
ordenances fiscals dels principals impostos obligatoris i la introducció de millores
tècniques, petites actualitzacions i modificacions del tipus impositiu, cosa que ha de
permetre que les normes tributàries de l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP
i que estiguin completament actualitzades, sense contradiccions.
D’acord amb l’article 129.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en allò que es refereix a
l’impacte econòmic, es fa constar que la iniciativa té una afectació rellevant en els
ingressos, que pot suposar un increment d’ingressos ordinaris d’uns 150.000 euros
anuals.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost
sobre béns immobles i de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe de secretaria intervenció tresoreria emès en data 17 d’octubre de 2019, que consta
incorporat a l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió extraordinària de data 24 d’octubre de 2019,
va aprovar provisionalment per a l’any 2020 i següents la modificació de les ordenances fiscals
següents:



l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 211 amb data 31 d’octubre de 2019 es va
publicar l’anunci d’exposició al públic pel termini de 30 dies hàbils perquè els interessats
presentessin, si s’escau, les corresponents reclamacions.
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El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19, el procediment per a l’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Codi Validació: A3YPHKC5MM69L3XGWZTGSKDRA | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10

Per resolució de l’Alcaldia amb data 2 i 17 d’octubre de 2019 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

ACTES DE PLENS 2019

PRIMER.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
PER L’ EXERCICI 2020 I RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES

-

Sr. David Folguera Casas en representació pròpia, amb número de registre d’entrada
electrònica 261 de data 16/12/2019 a les 08:02 hores. Contingut resum al·legació:
“.../... Que s’anul·li la pujada de taxes establerta en l’acord de data 24 d’octubre de
2019 per no ajustar-se a la realitat social del poble de Bell-lloc d’Urgell. Que es
modifiqui la pujada de taxes tant per l’IBI rústic, l’IBI urbà com per l’IVTM, i es limiti al
2% de l’IPC de l’any 2018 deixant els percentatges en: IBI rústica: 0,5954454, IBI
urbana: 0,4437, IVTM: 1,224. .../...”

-

Sr. Carles Palau Boté en representació del grup municipal Bell-lloc es Mou - Acord
Municipal, amb número de registre d’entrada electrònic 262 de data 16/12/2019 a les
08:29 hores. Contingut resum al·legació: “.../... Que s’anul·li la pujada de taxes
establerta en l’acord de data 24 d’octubre de 2019 per no ajustar-se a la realitat social
del poble de Bell-lloc d’Urgell. Altressí, donat que fa 4 anys que no es modifiquen
aquests impostos: 1. Que s’actualitzin i es modifiqui la pujada de taxes tant per l’IBI
com per l’IVTM i es limiti com a màxim al 2,7 % de l’IPC de l’any 2018 i l’interanual
publicat per l’INE el 13/12/19 deixant el percentatges en: IBI urbana: 0,447 IVTM:
1,232. 2. Que s’incorpori el recàrrec del 50 % per a habitatges buits. .../...”

Vist l’informe de secretaria intervenció tresoreria emès en data 18 de desembre de 2019, que
consta incorporat a l’expedient i amb les següents conclusions:
“A la vista de tot l’exposat anteriorment, atès que s’han presentat al·legacions a l’aprovació
provisional de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, el Ple haurà de resoldre les reclamacions dels interessats i aprovar
la redacció definitiva de l’ordenança fiscal, per a la seva publicació al BOP, notificant-ho als
interessats l’acord adoptat.
Així mateix, aquestes al·legacions presentades pel grup municipal i dos particulars contra les
ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica obeeix a criteris subjectius i d’oportunitat política, doncs no té una resposta
tècnica i aquesta Secretaria Intervenció només informa sobre criteris de legalitat.
En conseqüència, no procedeix introduir modificacions en el text de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos, sens perjudici de la valoració per part de l’ajuntament en l’exercici de la
potestat reglamentaria per a l’establiment del recàrrec sobre el tipus impositiu de l’impost sobre
béns immobles urbans per l’exercici 2021, per tant, desestimar les al·legacions presentades.”
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell acordar
l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Carles Palau Boté en representació del grup
municipal Bell-lloc es Mou – Acord Municipal (REE 262 16/12/19), atès que l'acord de modificació
de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020 i següents aprovat provisionalment pel Ple de
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Sra. Rosa Maria Escribà Reñé en representació pròpia, amb número de registre
d’entrada 2819 de data 09/12/2019 a les 12:50 hores.
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-

ACTES DE PLENS 2019

Transcorregut el termini per formular reclamacions el dia 16 de desembre de 2019, s’han presentat
les següents reclamacions/al·legacions, que consten incorporades en l’expedient:

Tercer.- Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Rosa Maria Escribà Reñé en representació
pròpia (RE 2819 09/12/19), atès que correspon a aspectes que no són objecte de modificació
provisional de les ordenances fiscals.
Quart.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les següents
ordenances fiscals:


l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.

El text dels articles de l’Ordenança que es modifica és:

Número: 2019-0018 Data: 20/01/2020

Segon.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. David Folguera Casas en representació pròpia
(REE 261 16/12/19), atès que l'acord de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici
2020 i següents aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament respecta les exigències legals i
ha estat adoptat en l'ús de les facultats d'autodisposició en l'establiment de les normes tributàries,
d'acord amb el procediment legalment establert.

ACTES DE PLENS 2019

l'Ajuntament respecta les exigències legals i ha estat adoptat en l'ús de les facultats
d'autodisposició en l'establiment de les normes tributàries, d'acord amb el procediment legalment
establert. Indicar que el recàrrec sobre el tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles urbans
desocupats amb caràcter permanent, tot i que es considera una mesura a tenir en compte, essent
l’establiment del recàrrec i el termini d’aplicació d’aquest complex, s’elaborarà un estudi per part
del govern per a la seva possible aplicació en les ordenances fiscals per a l’exercici 2021.

1. S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se
sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte
de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra
nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament d’aquestes, sempre que durant
aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas,
pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres no hauran d’estar iniciades.
- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat
d'aquestes empreses.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se sol·licita la
bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat cadastral de titularitat en
aquells casos en què el sol·licitant, faci constar la referència cadastral del bé objecte de
sol·licitud i aquest consti a les bases de dades de l’ajuntament o que hagi delegat la gestió
del tribut, com a titular cadastral.
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“Article 5. Bonificacions

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que
gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya d'un règim
de protecció oficial.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
- Còpia de la resolució de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de
protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.
- En cas que no coincideixi el titular cadastral amb el subjecte passiu, caldrà acreditar la
titularitat del bé del qual se sol·licita la bonificació, mitjançant certificat de titularitat
cadastral, o aportant l’escriptura pública de titularitat.
3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
4. Bonificació per als titulars de família nombrosa.
Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa de família
nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on
estigui empadronat.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els extrems que justifiquin la seva
obtenció mitjançant la següent documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant
certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal
condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Bonificacions per a famílies nombroses:

Renda (1)

Fills
3

4

5

6

Fins a 25.000 euros

20 %

30 %

40 %

50 %

de 25.000 euros a 35.000
euros

15 %

25 %

30 %

40 %

de 35.000 euros a 50.000
euros

5%

10 %

15 %

20 %
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Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es
tracti, la qual es farà pel tècnic–director competent.
Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament.
Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà mitjançant la
presentació dels estatuts de la societat.
Certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns
immobles objecte de les obres o còpia del darrer balanç de l’empresa presentat davant
l’AEAT, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat

ACTES DE PLENS 2019

-

Rendes ingressos per unitat familiar superior als 50.000 euros no tindran dret a bonificacions.
(1) Cal entendre els ingressos provinents de rendiments de treball o altres rendes sempre
vingudes de la unitat familiar.

Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
-Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
-Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la instal·lació
de producció de calor.
-Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

Número: 2019-0018 Data: 20/01/2020

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament
tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o
en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al
bé immoble del 30 %
per cent.

ACTES DE PLENS 2019

5. Bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar.

1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60 %
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,58377 %
- Béns immobles de característiques especials: 0,438 %
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que siguin
d'aplicació.
La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al
model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 192 de
data 4 d’octubre de 2019.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 , i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.“


l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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Article 8. Tipus impositiu i quota

El text dels articles de l’Ordenança que es modifica és:

h)
i)

Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles
destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat
superior a nou places, inclosa la del conductor.
Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

2. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret
1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
3.Bonificació referent a vehicles que consumeixen determinades classes de carburants i vehicles
elèctrics.
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1. Estaran exempts d'aquest impost:
a)
Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes
i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis
internacionals.
e)
Les ambulàncies i altres vehicles directament
destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a
350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h,
projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb
alguna disfunció o incapacitat física.
g) Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats
al seu transport. Es consideraran persones amb minusvalidesa aquells que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%
A l’efecte de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar la següent documentació:
1. Certificat de la minusvalidesa emesa per l’òrgan i l’administració competent.
2. Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusiu i el no
gaudiment d’altra exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta justificació es
realitzarà mitjançant manifestació signada pel titular del vehicle. La falsedat en
aquesta manifestació constituirà infracció greu, d’acord amb l’establert a l’article 194
de la Llei 58/2003, General Tributària.
Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament

ACTES DE PLENS 2019

“Article 4. Exempcions i bonificacions

Article 6. Quota tributària
1. A les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, se’ls aplicarà un coeficient de 1,44. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de
l’Estat.
La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al
model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 192 de
data 4 d’octubre de 2019.

Número: 2019-0018 Data: 20/01/2020

Per poder gaudir de la bonificació, aquesta haurà de ser sol·licitada per la persona interessada,
subjecte passiu de l'impost, durant el transcurs de l'any anterior al de la seva aplicació. I aportar la
documentació acreditativa dels compliments per l’aplicació de la bonificació.

ACTES DE PLENS 2019

a) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota, els titulars dels vehicles tipus turisme elèctrics
o amb sistema híbrid aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera
matriculació definitiva.
b) Gaudiran d’una bonificació del 30% d’aquest impost aquells vehicles tipus turisme que, al no
complir per motius de fabricació o antiguitat, amb la futura normativa fixada per la Unió Europea
que estableix un límit d’emissió de diòxid de carboni, justifiquin la instal·lació d’un catalitzador o
sistema que redueixi fins als límits legals l’emissió de CO2.
c) Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 gr / km de CO2 gaudiran d’una
bonificació del 25% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent
a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable amb la de l’apartat b).

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 , i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.“
Cinquè.- Notificar aquest acord als qui van presentar reclamacions.
Sisè.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que
facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i
general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.192 de data 4 d’octubre de 2019, es farà públic el
text de les ordenances fiscals detallades seguidament:
-

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
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Disposició final

Setè.- Contra les ordenances fiscals podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida.
No obstant això el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

El Sr. Carles Palau comenta que la relació que has fet no és correcta. La rebaixa d’impostos no pot
comportar una millora dels serveis públics. L’informe de la secretària interventora impecable. Les
al·legacions són criteris d’oportunitat política que signifiquen punts de vista diferents. La majoria
absoluta que teniu us permet gestionar com vulgueu. El romanent de tresoreria del 1.200.000 € si
que els utilitzaran perquè finançaran les inversions que tenen previstes de fer, no utilitzaran el
crèdit, sinó tiraran de l’estalvi per pagar les obres. Afegir que vaig criticar la baixada d’impostos en
el seu moment, però hi ha un canvi de criteri per part de l’equip de govern actual.
El Sr. Miquel Amorós comenta sobre el canvi de criteri. Considera que decisions com aquestes,
igual que al 2015, s’han de prendre per consens. L’informe de secretaria intervenció sobre la
pujada d’impostos parla sobre criteris subjectius i polítics, però l’informe de secretaria intervenció
anterior sobre la baixada d’impostos era desfavorable.
La Sra. Nadir Castells pregunta per quan és aquesta pujada d’impostos.
La Sra. Rosa Buira comenta que quan es pugui, s’estudiarà aquest increment d’impostos.
Manifesta que està en contra de la idea que baixar impostos no millora els serveis públics. Les
taxes a implementar i que estan aprovades, no les vau aplicar.
El Sr. Carles Palau comenta que aplicar el recàrrec als immobles desocupats que plantegem
nosaltres és d’aquest 2019, i aplicar aquests altres ingressos (diferents taxes de domini públic i de
prestació de serveis) seria poca quantia. També puntualitzar que els diners recollits tot i la baixada
d’impostos, alguns són provinents de les subvencions concedides durant el mandat anterior.
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La Sra. Rosa Buira, en representació del grup municipal Junts per Bell-lloc d’Urgell, torna a
reproduir el que va dir en el Ple de 24 d’octubre de 2019. Ho considerem una mesura eficient i
eficaç per tenir una bona gestió. També recorda les intervencions del Ple de 30 d’octubre de 2015
que varen fer el grup Bell-lloc es Mou quant estava a l’equip de govern de perquè no es podien
baixar els impostos en aquell moment i ara, no es poden pujar. Doncs, hi ha contradiccions en el
vostre diàleg i un canvi de posicionament. Les conclusions són que no hi ha impediment legal per
fer aquesta modificació de les ordenances fiscals, segons el que s’extreu de l’informe de secretaria
intervenció. El que fem és reprendre la baixada i encara estem per sota del nivell del 2015, que
tothom ho podran comprovar al rebut de l’IBI del pròxim any. Els objectius dels pròxims anys és
millorar els serveis públics. Per tot això, desestimem les al·legacions.
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El Sr. Carles Palau, en representació del grup municipal Bell-lloc es Mou, reprodueix el mateix
posicionament de l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals, votarem en
contra. No creiem ajustat a la realitat social del poble. No hem obtingut prou informació per
justificar l’increment dels impostos. En definitiva, votarem que no amb aquesta pujada d’impostos.

ACTES DE PLENS 2019

Tot seguit es produeixen les intervencions resumides següents:

Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
per l’exercici 2020 i resolució d’al·legacions presentades, aquesta s’aprova amb 6 vots a favor dels
membres presents en la sessió, dels 10 que legalment la composen, el qual representa el quòrum
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les nou hores i
quaranta-un minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

(document signat electrònicament)
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4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà.
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Vots en contra:

ACTES DE PLENS 2019

6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.

