Expedient: 2022/149/01.03.00 -Ple

Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 29 de març de 2022.
A les divuit hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de l'Ajuntament,
en primera convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Ma. Gras Charles i, amb
l'assistència de les persones que es detallen a continuació, assistit de la Secretària de la
Corporació, Sra. Maria Jesús Pena Navarra, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.
Unides i Units per Alcoletge – Primàries
Sr. Josep Ma. Gras Charles
Catalunya (Primàries).
Sr. Òscar Flores Alarcia

Regidor

Sr. Antonio Manuel Martínez

Regidor

Sra. Raquel Garcés Martin

Regidora

Sra. Beatriz Aguado Garcia

Regidora

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta

Regidora

Maria Jesús Pena Navarra

19/04/2022 Secretària-Interventora

Partit dels Socialistes de CatalunyaSr. Josep Carvajal Plensa
Candidatura de Progrés (PSC-CP).

Signatura 2 de 2

Alcalde-President

Regidor

Sr. Sebastià Ribes Aymami

Regidor

Sra. Ma. Teresa Enfont

Regidora

Esquerra Republicana de Catalunya –
Sr. Carles Alòs Ejarque
Acord Municipal (ERC-AM).

Regidor

Ciutadans – Partido de la Ciudadania.

Regidor

Sr. Daniel Rubio Ruiz

ORDRE DEL DIA:
Abans de donar inici a la sessió el Sr. Alcalde explica que, tal i com es va esmentar en el ple
anterior l’objectiu era, amb l’anterior ple extraordinari, descarregar assumptes del ple ordinari
per tal que l’esmentat ple del mes de març es dediqués, sobretot, al pressupost municipal per a
2022 i així s’ha fet. S’ha traslladat als regidors amb tota l’antelació que ha estat possible un
dossier complet sobre el pressupost i s’ha debatut, indica, en Junta de Portaveus.
Tanmateix indica que, com ja es va comentar als regidors, per raons d’agenda no era possible
celebrar el ple el darrer dimecres de cada més, com és habitual i previst al cartipàs municipal i
es va comunicar, als regidors, la necessitat d’avançar-lo un dia i celebrar-lo avui.
Fetes aquestes manifestacions es dona inici, doncs, als punts de l’ordre del dia de la sessió
d’avui.

Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de 23 de febrer de 2022 (sessió 2/2022) i de la sessió extraordinària i urgent d’11 de
març de 2022 (sessió 3/2022), el Sr. Alcalde pregunta si algun membre de la Corporació té
alguna observació que fer en relació al redactat de les mateixes.
Atès que no se’n formula cap, les actes esmentades resten aprovada per unanimitat dels
regidors i regidores presents en la sessió, que són onze.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
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2. Aprovació del pressupost general municipal 2022.
Atès que l’art. 164 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals elaboraran i
aprovaran anualment un pressupost general, d’acord amb el contingut previst a l'esmentat
article,
Atès que l’art. 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
preveu que el pressupost de l’entitat local serà format pel seu President i estableix quina ha
d’ésser la documentació que s’unirà al mateix, entre les quals hi figuren les seves bases
d’execució que s’aprovaran conjuntament amb aquest,

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Josep Maria Gras Charles

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Considerant els informes de secretaria-intervenció que obren en l’expedient tramitat,
Considerant aquests antecedents i vist el que disposa l’art. 22.2 (e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; així com l’art. 52.2 (f) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el Sr. alcalde formula al Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer .- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2022, el qual ofereix
el següent resum per capítols:

09/04/2022 Alcalde
Signatura 1 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

Considerant que s’ha formalitzat d’acord amb el que estableixen els articles anteriors i
disposicions concordants, el projecte de pressupost general municipal per a l’any 2021, que
compren únicament el de l'Ajuntament,
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INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Maria Jesús Pena Navarra
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TOTAL
DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII

2022
1.043.790,00
55.000,00
428.961, 00
1.045.247, 82
35.329, 80
0,00
33.671, 38
2.642.000,00

DESPESES PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL

2022
753.850,00
1.453.050, 00
7.500,00
144.000,00
0,00
280.000,00
3.600,00
2.642.000,00

Segon.- Aprovar inicialment les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
MUNICIPAL D’ALCOLETGE 2022, que consten de forma annexa, així com la resta de
documentació que conforma aquest expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del pressupost general municipal per a
l’any 2022, amb les seves bases d’execució, pel termini de quinze dies, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que
els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin adients.
En cas que no se’n presenti cap, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense
necessitat d’adoptar nou acord. En cas contrari, el Ple de l’Ajuntament disposarà del termini
d’un mes per resoldre les reclamacions presentades. Tot això a l’empara del que preveu l’art.
169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Abans de sotmetre’s la proposta a votació el Sr. Alcalde demana si els regidors de la
Corporació tenen alguna manifestació a fer.
En aquest punt el regidor Sr. Rubio formula la seva intervenció en els termes següents:

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Cinquè- Fer tramesa al Butlletí Oficial de la Província, d’un resum per capítols del pressupost
general municipal, així com una còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i Autonòmica, cas
que aquest esdevingui definitivament aprovat, d’acord amb el que preveu l’art. 169.3 i 4 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Pàgina 3 de 28

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

37d66679c0c246379da0cbb2eb4ae48d001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

“El pressupostos de 2022 estan explicats en una memòria que un any més es molt detallada,
permet la comparativa amb la darrera anualitat i dona moltes facilitats per entendre els
mencionats pressupostos. Explicació que també va ser donada a la Junta de Portaveus.
Han set presentats als grups de la oposició amb més temps que en anys anteriors. Son finalistes,
la suficient majoria de l’equip de govern permet presentar-los amb aquests terminis.
La despesa corrent i les inversions lligades a subvencions formen el gruix de les despeses.
El grup unipersonal que represento ha donat suport a projectes importants com els referits a
l’avinguda de la Generalitat i el carrer Major, igualment hem donat suport als pressupostos
participatius, una bona eina per motivar l’interès dels veïns a les qüestions de l’Ajuntament o el
programa CES per colònies de gats, per donar alguns exemples de la nostra implicació en tot
allò que es un benefici pels habitants d’Alcoletge, per damunt de les sigles polítiques.

Maria Jesús Pena Navarra
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Un any més volem remarcar la nostra oposició a la quota que es paga a l’AMI. Des del 2015
s’han emès diverses sentències que anul·len aquesta contribució a aquest “organisme”, casos
com els de Reus, Castelldefels, Terrassa, Diputació de Barcelona. En aquest moment el que es
dirimeix es com l’AMI retorna les corresponents quantitats a ajuntaments i diputacions.
En definitiva, aquest pressupostos no porten tot el que aquest grup consideraria adient encara
que no volem ser un impediment pel seu desenvolupament i com hem fet altres anys el nostre
vot serà l’abstenció.
Gràcies, Alcalde.”
En segon lloc intervé el regidor Sr. Alòs felicitant els serveis de secretaria en relació al detall de
la documentació que s’adjunta als pressupostos i la seva explicació i, alhora, manifesta que tots
els dubtes que tenien sobre el pressupost foren aclarits en Junta de Portaveus, ja fos per
l’alcaldia com per la regidora Sra. Prat. Per tant i si bé es considera que són uns pressupostos
ajustats els troba correctes. Per tant, el seu vot serà favorable a la seva aprovació.
Finalment intervé el regidor Sr. Carvajal, indicant que es tracta d’una documentació ben
explicada, molt intensa i reitera que han tingut poc temps per valorar-la. Explica que, com que
en el seu moment ja es van abstenir en relació a alguns temes vinculats al pressupost que ara es
presenta, el seu sentit del vot serà l’abstenció. El regidor considera que alguns dels termes a què
es refereix el pressupost s’haurien d’haver negociat entre tots ja que la resta de regidors, que no
formen part de l’equip de govern, també representen una part del poble. Considera el regidor
que no se’ls té en compte i per això el sentit del seu vot. Puntualitza que ja hi ha suficient
majoria a l’equip de govern per tirar endavant els pressupostos sense el seu suport.

El Sr. Carvajal es refereix a actuacions com l’Avinguda Catalunya a la qual cosa el Sr. Alcalde
li respon que aquest projecte es va tractar anteriorment i, ara, aquestes actuacions no es
contemplen en el pressupost inicial de 2022.
El Sr. Carvajal indica que, en definitiva, es tracta d’un pressupost que no omple les seves
expectatives, que han tingut pot temps per estudiar-ho i que hi ha coses que no troben correctes.
Ells es van presentar amb unes altres idees i uns altres projectes i no es reflecteixen. Considera
que no cal discutir sinó que manifesten la seva voluntat d’abstenció.

Josep Maria Gras Charles
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El Sr. Alcalde intervé per demanar al regidor Sr. Carvajal que expliqui en què considera que
s’hauria pogut negociar.
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El Sr. Alcalde insisteix en què no es tracta de discutir el sentit del vot sinó de demanar, al
regidor, ja que ha fet esment a la manca de negociació, que indiqui en relació a quins assumptes
o quines partides o punts considera que s’hauria pogut negociar i en quins termes.
El Sr. Carvajal considera que tot allò que es tracta al poble i en relació al poble els regidors de
l’oposició hi haurien d’estar i participar i no es així. Creu que aquesta hauria de ser la línia
perquè ells representen a una part del poble i per això es van presentar a les eleccions
municipals, per poder fer coses pel poble i creuen que - en moltes coses - l’equip de govern els
tenen apartats i ells no fan res més que assistir al ple i discutir els assumptes proposats.
El Sr. Alcalde, doncs, interpreta que és un sentiment i que no es tracta de negociar o debatre una
partida o partides concretes.
El Sr. Carvajal respon afirmativament i que és una consideració general.

Maria Jesús Pena Navarra
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Fetes aquestes manifestacions i sotmesa la proposta a votació, aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sr. Josep Ma. Gras, Sr. Òscar Flores, Sr. Antoni Martínez, Sra. Raquel Garcés,
Sra. Beatriz
Aguado, Sra. Ma. Lluïsa Prat, Sr. Carles Alòs.
Abstencions: Sr. Josep Carvajal, Sr. Sebastià Ribes, Sra. Ma. Teresa Enfont, Sr. Daniel Rubio.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per 7 vots a favor i 4 abstencions.
3.Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal 2022
Atès que d’acord amb els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local així com l'art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es preveu que els ens locals han
d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, la seva plantilla de personal, que haurà de
comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal i formaran, igualment, la
relació de llocs de treball de llur organització, d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat i de
desenvolupament de la Generalitat,
Atès que l’art. 22. 2 (e) de la Llei de Bases i del Règim Local, així com l’article 52.2 (f) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, estableixen que la competència per a l’aprovació del pressupost
municipal esdevé del ple de la Corporació,

Atès que l'Ajuntament d'Alcoletge ha procedit a efectuar un anàlisi i redistribució de les
funcions dels llocs de treball d’aquesta Corporació, a l’empara de les seves necessitats actuals,
Atès que es manté el criteri relatiu a l’equiparació a nivell de sous i complements retributius del
personal laboral fix existent en aquesta Corporació, al grup de funcionaris equivalent al lloc de
treball ocupat en cada cas, en els termes fixats a l’art. 71 del Reglament General d’ingrés del

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2
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Atès, tanmateix, que l'art. 22.2 (i) de la Llei de Bases i del Règim Local i l'art. 52.2 (j) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen al ple de la Corporació la competència en
matèria d’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, així com la
determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels
funcionaris i el nombre i règim de personal eventual, tot això en els termes establerts per la
legislació sobre funció pública local,
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Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat,
Atès que d’acord amb el que estableix l'art. 22.1 (i) de la Llei de Bases del Règim Local així
com l'art. 52.2 (j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple de la Corporació, aprovar la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la Corporació,
Considerats aquests antecedents i vist que s’ha configurat la plantilla i la relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, en els termes que exigeix l'art. 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l'art. 283 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, el Sr. alcalde formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Josep Maria Gras Charles

09/04/2022 Alcalde
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Primer.- Aprovar la relació de llocs de treball i plantilla orgànica corresponents a
l'Ajuntament d'Alcoletge, per a l’any 2022, formulades en els termes que a continuació es
detallen, amb l’actualització del número d’ordre de les places. Els imports de CE estan
actualitzats a l’empara de la LPGE 2022.
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7
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COORDINADOR
/A
ESCOLA
BRESSOL

10

VIGILANT
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6

DIRECTOR/A
ESCOLA
BRESSOL

ADMINIST
GENERAL

GRUP

5

AUXILIAR
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A1
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ADMINIST.

1

Jornada
ordinària de
la
Corporació O B
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1
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L

C
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L
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4
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C
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17
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L
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3
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TÈCNIC/A
AUXILIAR
COMPTABILITA
T

ADMINIST.
GENERAL

RELACIÓ JURÍDICA

2

ADJUNTA
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

SECRETARIA
INTERVENC. 1

Jornada
ordinària de
la
Corporació O S

JORNADA

TIPUS DE LLOC

1

SECRETARI/A INTERVENTOR/ HABILIT.
NNAL
A

SUBESCALA

ESTAT

DENOMINACIÓ ESCALA

DOTACIÓ

ORD

C.ESPEC.
ALTRES
(IMPORT
PLUS
REFERIT A
14 MENS.
I JORNADA
COMPLETA

OBS

1
plaça
ocupada
de
f.
interina

1.224

Plus
disponib
Plaça
ocupada
de
f.
interina

1.224

Plus
disponib
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13

TÈCNIC/A
AUXILIAR
CULTURA
TURISME

ARQUITECTE

I
1

AD. ESPEC

ADMINIST
GENERAL

14

AUXILIAR ADM

15

TECNIC
DE
ADMINIST
GESTIO
ADMON GRAL
GENERAL

SERV.
ESPEC

AUXILIAR
ADMINIST.

Jornada
ordinària de
la
Corporació O B

1

Jornada
ordinària de
la
Corporació V

1

Jornada
ordinària de
la
Corporació V

1

Jornada
ordinària de
la
Corporació V

L

C

C1

14

1.854,44

B

F

C-O A1

27

14.280

B

F
/
L

C-O C2

16

2.038, 54

Plaça
prevista
RLT 2018.
No
dotada
pres
Plaça
nova
creació
Dotació
pda.
920.143.0
0

7.700,00

Plaça
nova
creació

B

F

C-O A2

22

Segon.- Exposar al públic, mitjançant anunci al tauler de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província, l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball i la plantilla orgànica de la
Corporació per a l’any 2022. La RLLT es correspon amb la definició dels llocs de treball
necessaris i previstos a la data per la Corporació i la plantilla de personal a la situació real de
l’ocupació dels llocs de treball indicats.
Tercer.- Notificar aquests acords als representants dels treballadors als efectes legals oportuns.
Quart.- Acordar la publicació íntegra de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Butlletí
Oficial de la Província i, si s’escau, al DOGC, un cop definitivament aprovat el pressupost
municipal, juntament amb el resum per capítols d’aquest i notificar-ho a l'Administració estatal i
autonòmica, en els termes previstos per la normativa vigent.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són onze.
4. Modificació de les ordenances fiscals per a 2022. Ordenança fiscal núm. 3. IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA. Aprovació provisional.

Aquesta modificació ve determinada per imposició resultant de determinacions fixades pel RD
llei 26/2021 de 8 de novembre, que, en la seva Disposició Transitòria Única recull el deure de
modificar, en el termini de 6 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest text, les OOFF
reguladores de l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IVTNU) amb la finalitat d’adaptar-se al nou marc legal,
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 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,

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Per provisió d’alcaldia de data març de 2022 s’ha acordat l’expedient de modificació Ordenança
fiscal núm. 3. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA,
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En aquest cas, es modifica pràcticament de forma íntegra l’ordenança indicada, per la qual cosa
el text a aprovar conté la nova regulació proposada per l’OAGRTL, com a ens que gestiona –
per delegació de l’Ajuntament d’Alcoletge – la recaptació tant en via voluntària com en via
executiva d’aquest impost i, per tant, formula una proposta adreçada als municipis de la
demarcació per elaborar unes noves ordenances segons els canvis normatius resultats del RD
Llei 26/2011 de 8 de novembre,
El nou text proposat per aquesta ordenança fiscal incorpora un total de 13 articles, una
disposició addicional, una disposició transitòria i una disposició final,
La nova ordenança fiscal conté les determinacions de l’article 16.1 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març que 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,

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

Consta en l’expedient informe sobre impacte de la nova ordenança fiscal, així com informe de
secretaria sobre la tramitació a seguir,
Igualment consta que s’ha realitzat tràmit de consulta popular en els termes de l’article 133 de
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes,
Vist el projecte de modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA,
Vistos els informes i resta de documentació que obra en l’expedient, el Sr. Alcalde formula al
ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
El nou text d’aquesta ordenança fiscal serà el següent:
Ajuntament d’Alcoletge
Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns
immobles de característiques especials, i que es manifesti a conseqüència de la
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol
dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Article 1. Fet imposable
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a)Negoci jurídic mortis causa.
b)Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Josep Maria Gras Charles

09/04/2022 Alcalde
Signatura 1 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

3. No estan subjectes a aquest impost:
a) L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a
efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de
valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de
característiques especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb
independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró.
b) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les
adquisicions que a favor seu i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es
facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, a conseqüència del
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui
quin sigui el règim econòmic matrimonial.
d) No estarà subjecte a l’impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions,
aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels
terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’impost de societats, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.
e) No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
que es realitzin a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a
una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre
societats anònimes esportives, o norma que ho substitueixi.
f) L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor
dels seus socis cooperativistes.
g) Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística,
i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats
per aquests, en els termes de l’article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, o norma que el
substitueixi. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés
d’adjudicació sí estarà subjecta a aquest impost.
h) La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real,
en produir-se la consolidació de la propietat.
i) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de
transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor
d’una entitat o altra de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració bancària.
j) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor
d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats immobles hagin estat
adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a
promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries a l’empara de la
Llei 8/2012, de 30 d’octubre de sanejament i venda d’actius immobiliaris del sector financer.
k) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración bancaria (SAREB), regulada a la disposició
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre de reestructuració i resolució
d’entitats de crèdit.
l) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la SAREB a entitats
participades directa o indirectament per la dita societat en almenys el 50% del capital, fons
propis, resultats o drets de vot en l’entitat participada en el moment immediatament anterior
a la transmissió, o a conseqüència de la mateixa.
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m) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la SAREB, o per les
entitats constituïdes per aquesta per a poder complir amb el seu objecte social, als fons
d’actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012,
de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
n) Les aportacions o transmissions de béns immobles fetes entre els citats fons d’actius
bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als fons, previst en l’apartat 10 de la disposició
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d’entitats de crèdit.
En la posterior transmissió dels immobles referits en els punts anteriors, per al còmput del
nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor dels terrenys, no
es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició.

Maria Jesús Pena Navarra

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del
terreny, es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que
documenti l’operació o el comprovat, si s’escau, per l’administració tributària, sense que s’hi
puguin computar les despeses o tributs que gravin aquestes operacions.
Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com
a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data
de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte al valor cadastral total. Aquesta
proporció s’aplicarà tant al valor de la transmissió com, si s’escau, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, s’aplicaran les regles del paràgraf
anterior prenent, si s’escau, el primer dels dos valors a comparar assenyalats amb anterioritat,
el declarat en l’Impost sobre Successions i Donacions.
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquesta lletra, per al còmput d’anys
al llarg del qual s’ha posat de manifest l’increment de valor, no es tindrà en compte el període
anterior a la seva adquisició.
Article 2. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya.
3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte
passiu canviï el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant
declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

o) Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys, respecte dels
quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor per diferència entre els
valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i adquisició. En aquest cas el subjecte
passiu haurà de declarar igualment la transmissió, així com aportar els títols que
documentin la transmissió i l’adquisició.
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davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant això,
l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant
l’oportuna comprovació.
Article 3. Successors i responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei general tributària (LGT) i a l’ordenança general de l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, en els termes previstos a la Llei general
tributària i a l’ordenança general de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals de la Diputació de Lleida.

Maria Jesús Pena Navarra

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència
de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt
historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol o en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o
titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de fer durant el període de
generació del tribut.
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor
cadastral de l’immoble.
- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui
parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les
obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior.
Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:
- Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a
conjunt historicoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.
- Llicència municipal que autoritza les obres.
- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació
ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com
el cost d’execució d’aquestes.
- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.
2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència
de les transmissions que realitzin les persones físiques amb ocasió de la dació en
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o de crèdits hipotecaris.
També serà d’aplicació aquesta exempció en les transmissions de l’habitatge habitual en què
concorrin els requisits anteriors, fetes en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

Article 4. Exempcions i bonificacions
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No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de la transmissió de l’habitatge, d’altres
béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Amb caràcter
general es presumirà la inexistència d’aquesta capacitat. No obstant, si amb posterioritat es
comprova el contrari, es procedirà a fer la corresponent liquidació tributària.
Als efectes d’aquest apartat, es considerarà habitatge habitual la residencia on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda, almenys, durant els dos darrers anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si el dit termini fos inferior als dos
anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de la Llei sobre l’impost de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.
S’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi,
així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg
caràcter de les comunitats autònomes i de les dites entitats locals.
b) El municipi d’imposició i altres entitats locals integrades o a les que s’integri dit
municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als
Organismes Autònoms de l’Estat.
c) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i
dels incentius fiscals al mecenatge sempre que compleixin els requisits establerts a
l’esmentada llei i al seu reglament, aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10
d’octubre.
Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’ajuntament la
seva opció pel règim fiscal prevista al títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent
declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà fer en el termini previst
en l’apartat 2 de l’article 10 d’aquesta ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest
termini excedeixi de l’any natural previst en el paràgraf anterior.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social
regulades pel text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
Privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
e) Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys afectes a
aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
Es concedirà una bonificació del 95% de la quota
transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució
limitatiu del domini de tots els bens immobles del causant
causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
ascendents de primer grau i adoptants.

íntegra de l’Impost en les
de drets reals de gaudiment
realitzades a títol lucratiu per
adoptats, els cònjuges i els

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat dins
del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança i caldrà
adjuntar el document públic d’acceptació d’herència i documentació que ho justifiqui.

Josep Maria Gras Charles
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4.
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Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de
presentar a l’ajuntament en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut i
hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi
a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.
2. En el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària
no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del
tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.
Article 6. Base imposable

Maria Jesús Pena Navarra
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1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un
període màxim de vint anys.
2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el
moment de la meritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al
període de generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos
complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de
l'impost sobre béns immobles.
Això no obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el
valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin,
referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat
dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral
en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a
conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el
cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar
el valor cadastral, l’ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat,
referint l’esmentat valor al moment de la meritació.

a. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70%.
b. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total
del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat
augmenta, en la proporció de l'1% menys per cada any més, amb el límit mínim
del 10% del valor total.
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4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als
valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte
en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular,
dels preceptes següents:
a) Usdefruit
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c.

Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.

b) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75% del valor del terreny
sobre el qual s'han d’imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals
o vitalicis, segons els casos.
c) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
d) Dret real de superfície
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.

Maria Jesús Pena Navarra
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e) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les
parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap
cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la
transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret
real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta
ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que
resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per
construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes
aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la
part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat
a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest, cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar
les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de
disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

8. Per a determinar la base imposable, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la
meritació pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de valor
establert en el quadre següent:
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Període
menys d'1
any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys

coeficient

Període

coeficient

0,14

11 anys

0,08

0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10

0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36

9 anys

0,09

12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior
a 20 anys

10 anys

0,08

0,45

Si a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del
TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova
ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5
del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base
imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es
prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor.
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en
cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti
l'operació o el comprovat, si s’escau, per l'Administració tributària.
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'aconseguir l'import de
l'increment entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició,
es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost
sobre successions i donacions o el comprovat, si s’escau, per l'Administració tributària.
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o
tributs que gravin les esmentades transmissions.

Article 7. Tipus de gravamen i quota
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent:
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13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que
representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del
valor cadastral total. Aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, si
s’escau, al valor d'adquisició.
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Període
menys d'1
any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys

tipus

Període

tipus

30%

11 anys

30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

9 anys

30%

12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior a
20 anys

10 anys

30%

30%
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Article 8. Període de generació
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que
grava l'impost. Per a la seva determinació, hom prendrà els anys complets transcorreguts
entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o
transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la
data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas
que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual per
mesos, sense tenir en compte les fraccions de mes.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i quan
es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre
públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un funcionari
públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut
lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest,
el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o
contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de
quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan
no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es
refereix l'article 1295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes
lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del
subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
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Article 9. Nul·litat de la transmissió
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2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s'escaurà
la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a
tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost
no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost
s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons
la regla de l'apartat primer.
Article 10. Règim de gestió
Els subjectes passius hauran de presentar declaració davant l’ajuntament o davant de les
oficines de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs.
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1. Règim de declaració
a) Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’ajuntament o a les
oficines de l’OAGRTL la declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots
els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació
corresponent.
b) Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot
en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar
expressament la referència cadastral.
c) A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els
contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris
necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i
bonificacions que es sol·licitin.
2. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es
produeixi l’acreditació de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
3. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’ajuntament o
organisme gestor de l’impost la realització del fet imposable en els mateixos terminis:
a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol
lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona
que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol
onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret
real de què es tracti.

5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament o a l’organisme que gestiona
aquest impost, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex
comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què es
continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin en relleu la realització del fet
imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran
obligats a enviar, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius
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4. El Registre de la propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost,
sense que s’acrediti prèviament haver presentat la declaració, comunicació o
autoliquidació.
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dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a
coneixement i legitimació de firmes.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre
el termini dins del qual estan obligats a presentar la declaració per l’impost i sobre les
responsabilitats tributàries per la manca de presentació de declaracions.
Article 11. Liquidacions tributàries
1. L'Ajuntament o organisme gestor del tribut practicarà liquidacions tributàries a
conseqüència d'aquells fets, actes i negocis que impliquin la generació del fet imposable.
2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant
això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la
declaració.

Maria Jesús Pena Navarra

4. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i següents de la Llei
general tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 62.2 de la Llei general
tributària.
5. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article
14.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 12. Comprovació i investigació
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la
Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. En el que és relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en
règim d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària.
3. La presentació fora de termini de les declaracions tributàries implicarà l’aplicació dels
recàrrecs i interessos següents:
a) El recàrrec serà un percentatge igual a l'1% més un altre 1% addicional per cada mes
complet de retard amb que es presenti la declaració respecte al termini establert per a
la presentació. En aquests supòsits, s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
b) Recàrrec del 15% quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del
termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel
període transcorregut des de l’endemà al termini dels 12 mesos posteriors a la
finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es practiqui
la liquidació.
c) L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l'ingrés total
de l'import restant del recàrrec i del total del deute de la liquidació practicada per
l'administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació
o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.
4. La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o
la seva presentació de forma incompleta o incorrecta constitueixen infraccions greus.
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3. Quan es practiqui la liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de la
declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent és eficaç
en dret.
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Article 13. Gestió per delegació
1. Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada a la Diputació de Lleida, a
través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), les
normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.
2. L'OAGRTL establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració
de notaris i registradors de la propietat per tal de conèixer puntualment les modificacions de
titularitat dominical, facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i
agilitar la recaptació del tribut.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme L'OAGRTL de la Diputació de
Lleida s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les
seves facultats en la Diputació.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de
rang legal o reglamentari que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposició transitòria
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs, sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al
seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de
tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què
es tracti.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada en data 29 de març de 2022
començarà a regir al dia següent al de la seva publicació al BOP de Lleida i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents."

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Segon.- Exposar al públic mitjançant edictes publicats en el tauler d’anuncis de la Corporació i
en el BOP de Lleida, els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
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Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
Abans de sotmetre la proposta a votació el Sr. Alcalde pregunta si algun regidor té alguna
observació a efectuar al respecte.

Maria Jesús Pena Navarra

L’objectiu de la norma, principalment, seria ajustar aquest impost a aquells casos en què no es
produeixin increments de valors en les transmissions de béns immobles de naturalesa urbana.
Aquesta norma pretén donar compliment a les sentències del TC i així preveu, entre d’altres,
que el mètode objectiu de determinació de la base imposable no sigui l’únic mètode admès,
permetent-se estimacions directes de l’increment de valor en el cas que així ho sol·liciti l’obligat
tributari. També es preveu que siguin gravades, a diferència del que passava amb la normativa
anterior, les plusvàlues generades en menys d’un any que són les que poden tenir un caire més
especulatiu.
S’informa també que, aquesta norma a través de la seva DT única, atorgava un termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret – Llei, per tal que els ajuntament
modifiquessin les seves ordenances per adequar-les al mateix.
La Sra. Secretària explica que, per aquest motiu, i com sigui que l’OAGRTL de la Diputació de
Lleida és qui assumeix, per al cas d’Alcoletge, la gestió per delegació de la recaptació en
voluntària i executiva d’aquest impost, s’ha tramés per part del referit Organisme un model
comú per a tots els municipis del que hauria de ser la nova ordenança reguladora d’aquest
impost. Així els Ajuntament han d’aprovar, de forma imminent, aquestes modificacions per
garantir el compliment del Reial Decret – Llei en els terminis previstos.
La Sra. secretària explica que els ajuntament haurien de concretar, en relació a la proposta
presentada per l’OAGRTL, quins coeficients s’apliquen en relació al període de generació de
l’increment de valor, en funció dels anys de generació i si es mantenen els previstos per la Llei,
com es proposa des de la Diputació de Lleida. També calia concretar el tipus de gravamen a
aplicar, essent el tipus màxim el del 30% i, finalment, el reconeixement d’alguna bonificació
potestativa de les admeses legalment.
En aquest sentit es comunica que, a instància de la Corporació i seguint la tònica de molts
municipis de l’entorn i de les indicacions de l’OAGRTL, s’ha optat per mantenir els coeficients
fixats en el Reial Decret – Llei; preveure el tipus màxim admès legalment (30%) i mantenir una
bonificació del 95% ja existent en l’anterior OF reguladora d’aquest impost, per en les
transmissions que afectin a tots els bens del causant realitzades a títol lucratiu a favor familiars
de primer grau, ascendents i descendents, adoptants i adoptats i cònjuges.
Es posa de relleu, finalment, que d’acord amb les estimacions que s’han efectuat a partir
d’exemples proposats per l’OAGRTL, tot i la proposta d’increment del tipus impositiu, a la
pràctica es produirà una reducció estimada inicialment en un 40% en la capacitat recaptatòria
derivada d’aquest impost, tenint en compte els nous mètodes de càlcul. Per això, doncs, i per

Josep Maria Gras Charles
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Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

A instàncies de l’alcaldia, la Sra. Secretària informa que aquesta modificació es fonamenta en
l’existència de diverses sentències del TC, dictades des de l’any 2017, 2019 i finalment la STC
182/2021, de 26 d’octubre de 2021, que ha declarat la inconstitucionalitat de diversos articles el
TRLRHL, la qual cosa ha deixat un buit normatiu sobre la determinació de la base de l’impost.
Per aquest motiu es va dictar el Reial Decret – Llei 26/2021 de 8 de novembre, pel qual s’adapta
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals a la recent jurisprudència del TC
respecte de l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
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evitar la disminució dràstica d’ingressos derivat de l’IIVTNU s’han previst els tipus indicats,
esperant l’evolució de la recaptació a partir de l’entrada en vigor de la nova normativa i de
l’evolució de les plusvàlues, que és un impost l’impacte del qual pot ser molt divers entre un
any i un altre.
Fets aquests aclariment i abans de sotmetre’s la proposta a votació el Sr. Alcalde demana
si els regidors de la Corporació tenen alguna manifestació a fer.
En aquest punt el regidor Sr. Rubio formula la seva intervenció en els termes següents:

Maria Jesús Pena Navarra

La reforma expressa de la regulació de la plusvàlua municipal que es va aprovar recentment pel
Reial decret llei 26/2021, més que arreglar la situació originada pels pronunciaments del
Tribunal Constitucional, suposa consolidar la situació d'inseguretat per a ciutadans i
administracions locals que s'arrossega des de 2017, provocant conseqüències com que la
devolució de les quantitats indegudament cobrades, en els termes assenyalats en la sentència,
generen una situació d'incertesa i complicacions financeres.
L'eina legal usada és un Reial decret llei, de molt dubtosa validesa per a determinar aspectes
fonamentals d'un tribut. I el contingut de la pròpia regulació, que permet continuar gravant per
beneficis no produïts al no computar-se les despeses i tributs suportats, les millores realitzades i
la inflació produïda, augura que es mantindrà la situació de conflicte judicial actual. Això no
deixa de ser la resposta dels ciutadans davant un impost injust i el producte de la inacció dels
successius governs.
A més, tampoc s'ha vist acompanyada de mesures, o l'anunci de mesures, que permetin als
Ajuntaments fer front a la pèrdua d'ingressos que suposa i l'adequació de procediments, eines,
formació de personal i gestors que s'ha de dur a terme per a adequar cada administració
tributària municipal a la nova regulació. El tribut suposa una font de finançament clau per a
molts ajuntaments, de manera que això es converteix en un problema capital per a molts d'ells.
És necessari actuar per a donar solució a aquest problema, assegurant tant un correcte
finançament de les entitats locals com evitar l'excessiu gravamen als ciutadans.
Ens trobem, per tant, amb una conjuntura d'extrema gravetat quant a la situació econòmica
futura dels ajuntaments i creiem que el Govern d'Espanya ha de responsabilitzar-se.
No estem d’acord amb aquest procediment però no volem escanyar el difícil finançament dels
municipis. El nostre vot serà l’abstenció que no fica en perill la recaptació de fons necessaris pel
nostre poble.”
A continuació intervé el regidor Sr. Alòs, indicant que s’ha explicat amb detall la modificació
proposada i que el seu vot serà favorable.
Finalment intervé el regidor Sr. Carvajal, indicant que els dubtes que tenien s’han explicat, tot i
que és un tema complicat. S’indica pel regidor que, tal i com es va explicar, tot i que
s’incrementi el tipus d’un 17% a un 30%, la previsió es que la recaptació serà menor. No
obstant caldria vigilar que aquest 30% que ara s’imposa amb la teoria explicada perquè es

Josep Maria Gras Charles
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“Durant els últims anys s'ha produït una inacció i deixadesa de funcions, per part dels successius
Governs d'Espanya, que han estat incapaços d'adequar l'impost de la plusvàlua municipal i els
seus mètodes de càlcul, als requeriments realitzats per part del Tribunal Constitucional en les
seves sentències, des de l'any 2017.

Pàgina 22 de 28

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

37d66679c0c246379da0cbb2eb4ae48d001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

cobrarà menys, que no s’imposi definitivament aquest percentatge i que el sistema fos el mateix
que l’anterior.
Per part dels serveis de secretaria, a instància del Sr. Alcalde, s’explica que el sistema anterior
desapareix i que el tipus que ara s’acorda serà el vigent fins que, en el seu cas, es modifiqui. No
obstant, amb les previsions fetes i tot i l’increment del tipus l’estimació és que la recaptació
sigui menor a la que hi havia fins ara per aquest impost, segons l’exemple de càlcul facilitat per
l’OAGRTL que és qui gestiona íntegrament aquest tribut. Per això la idea dels municipis, en
general, és anar a màxims. S’explica, també, que l’ordenança fixa un sistema objectiu i, de
manera optativa, en aquells casos en què així ho sol·liciti l’obligat tributari, es podrà acudir al
càlcul pel sistema directe, en base al benefici obtingut. En tal cas el càlcul de la base imposable
consistiria en aplicar el percentatge del valor del sòl cadastral a la diferència entre el preu de
transmissió i d’adquisició.

Maria Jesús Pena Navarra

La Sra. Secretària respon, a indicacions del Sr. Alcalde, que la modificació no és per ingressar
més o menys, sinó per adaptar-se a la recent normativa dictada per complir amb el mandat de les
sentències del TC.
La regidora Sra. Prat intervé per constatar que el Reial Decret – Llei, obliga als ajuntaments a
adequar les seves ordenances fiscals en un termini de 6 mesos. Aquest Reial Decret – Llei es
dicta, continua la regidora, en base a unes sentències del TC en què la filosofia sigui, realment,
aplicar l’impost en cas d’increment de valors quan, anteriorment, s’aplicava a tothom, en cas de
transmissions de béns, independentment que hi hagués o no un increment efectiu de valors i, per
això és lògic que la recaptació per aquest impost, vagi a menys. S’indica que únicament
s’incorpora un supòsit que pot suposar un increment en la recaptació i és que si fins ara les
operacions fetes en menys d’1 any no tributaven, ara si que ho faran. Precisament aquestes
operacions són les que poden ser les més especulatives i per això es considera lògic que tributin.
A més el subjecte passiu pot demanar que s’apliqui una fórmula de càlcul per sistema directe, si
estima que no hi ha hagut benefici en l’operació.
El Sr. Carvajal comenta que si això és adequat i ve imposat per llei, potser no caldria sotmetreho al ple.
S’explica, per secretaria, que la normativa preveu unes fonts d’ingressos locals, a través del
TRLRHL, però la decisió d’implementar-ho és de la Corporació, a través del ple i amb
aprovació de les corresponents ordenances fiscals, que esdevenen el reglament d’aquests
impostos. Hi ha municipis, per exemple, que no tenen aquest IIVTNU o d’altres, però això
afecta els recursos municipals. Les ordenances han de regular aquell impost concret, fixar els
tipus aplicables, eventuals bonificacions, sempre respectant la Llei i en el marge de
discrecionalitat que aquesta prevegi. Si no es regula per ordenança fiscal no s’apliquen
automàticament. Per això i com que l’Ajuntament ja tenia implantat aquest impost a través
d’una ordenança que, ara, s’ha de modificar és que cal sotmetre aquest assumpte al ple de la
Corporació.
El Sr. Rubio intervé també per indicar que la normativa s’ha de complir i prèviament s’ha
d’adaptar a les sentències i ajustar, també, les ordenances fiscals. El problema és que el Govern
hauria de fer un projecte de llei en què, adaptant la normativa a les sentències dictades, donés un
finançament bo pels municipis. El regidor indica que, des de Ciutadans, s’ha demanat a les
Corts resoldre tot això i, també, crear un fons extraordinari per responsabilitzar-se de les
pèrdues d’ingressos pels ajuntament així com un fons compensatori permanent per compensar

Josep Maria Gras Charles
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El Sr. Carvajal indica que dona la impressió que es fa una nova normativa per ingressar més
diners pels ajuntaments i, finalment, sembla que se n’ingressa més.
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pèrdues d’ingressos dels municipis. No obstant el Sr. Rubio reitera que això s’ha de fer a les
Corts Generals i es necessita molt consens per tirar-ho endavant.
Fetes aquestes manifestacions i sotmesa la proposta a votació, aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sr. Josep Ma. Gras, Sr. Òscar Flores, Sr. Antoni Martínez, Sra. Raquel Garcés,
Sra. Beatriz
Aguado, Sra. Ma. Lluïsa Prat, Sr. Josep Carvajal, Sr. Sebastià Ribes, Sra. Ma.
Teresa Enfont, Sr. Carles Alòs.
Abstencions: Sr. Daniel Rubio.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per 10 vots a favor i 1 abstenció.
5.Donar compte dels decret d’alcaldia.

Maria Jesús Pena Navarra

Codi

Descripció

Data resolució

RESAL2022/36

Decret d'Alcaldia aprovació PSS obra dipòsits

18/02/2022

RESAL2022/37

Decret d'Alcaldia atorgar liob 7-2022 reforma bany Pompeu Fabra 23

21/02/2022

RESAL2022/38

Decret d'Alcaldia atorgar liob 6-2022 tanca av Catalunya 39-casa 15

21/02/2022

RESAL2022/39

Decret d'Alcaldia aprovació liquidació compte 2021 OAGRTL

21/02/2022

RESAL2022/40

Decret d'Alcaldia atorgar liob 531-2021 rehabilitació

21/02/2022

RESAL2022/41

Decret d'Alcaldia subsanació error liob 562-2021

21/02/2022

RESAL2022/42

Decret d'Alcaldia compensació deute

21/02/2022

RESAL2022/43

Decret d'Alcaldia convocatòria mesa valoració justificació oferta

23/02/2022

RESAL2022/44

Decret d'Alcaldia Canvi Titularitat Nínxol

23/02/2022

RESAL2022/45

Decret d'Alcaldia Canvi Titularitat Gual

23/02/2022

RESAL2022/46

Decret d'Alcaldia concessió targeta aparcament 35-2022

23/02/2022

RESAL2022/47

Decret d'Alcaldia aprovació nòmines febrer

25/02/2022

RESAL2022/48

Decret d'Alcaldia aprovació indemnització ús vehicle propi

03/03/2022

RESAL2022/49

Decret d'Alcaldia concurs de disfresses

03/03/2022

RESAL2022/50

Decret d'Alcaldia Aprovació Padró Llar infants

09/03/2022

RESAL2022/51

Decret d'Alcaldia teleassistència Enriqueta Gomes

09/03/2022

RESAL2022/52

Decret d'Alcaldia Canvi Titularitat Gual

09/03/2022

RESAL2022/53

Decret d'Alcaldia celebració Carnestoltes 2022

09/03/2022

RESAL2022/54

Decret d'Alcaldia contractació TEI LLAR INFANTS MARÇ JUNY 2022

11/03/2022

RESAL2022/55

Decret d'Alcaldia atorgar liob 44-2022 refer tanca

11/03/2022

RESAL2022/56

Decret d'Alcaldia atorgar liob 55-2022 fotovoltaica

11/03/2022

RESAL2022/57

Decret d'Alcaldia liob 567-2021 aïllament tèrmic

11/03/2022

RESAL2022/58

Decret d'Alcaldia concessió targeta aparcament 56-2022

11/03/2022

RESAL2022/59

Decret d'Alcaldia liob 28-2022 construcció piscina

11/03/2022

RESAL2022/60

Decret d'Alcaldia atorgar liob 56-2022 fotovoltaica

11/03/2022

RESAL2022/61

Decret d'Alcaldia aprovació de factures d'Ilersis

14/03/2022

RESAL2022/62

Decret d'Alcaldia esmena error decret 58-2022

14/03/2022

RESAL2022/63

Decret d'Alcaldia aprovació de privats

14/03/2022

RESAL2022/64

Decret d'Alcaldia aprovació de factures de subministraments i serveis

14/03/2022

RESAL2022/65

Decret d'Alcaldia omissió de fiscalització

14/03/2022

RESAL2022/66

Decret d'Alcaldia aprovació factura d'obres

14/03/2022

RESAL2022/67

Decret d'Alcaldia aprovació de factures gestió de serveis públics

14/03/2022

RESAL2022/68

Decret d'Alcaldia atorgar liob 57-2022 fotovoltaica

14/03/2022

Josep Maria Gras Charles
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D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. el Sr. Alcalde dóna compte al ple dels decrets
dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
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RESAL2022/69

Decret d'Alcaldia atorgar liob 68-2022 reforma bany i cuina

14/03/2022

RESAL2022/70

Decret d'Alcaldia aprovació factures Endesa

14/03/2022

RESAL2022/71

Decret d'Alcaldia atorgar liob 2-2022 fotovoltaica carrer Lleida 37

21/03/2022

RESAL2022/72

Decret d'Alcaldia autorització enderroc balcó 475-2021

21/03/2022

RESAL2022/73

Decret d'Alcaldia atorgar liob 53-2022 fotovoltaica

21/03/2022

RESAL2022/74

Decret d'Alcaldia Aprovació padró Guals

22/03/2022

RESAL2022/75

Decret d'Alcaldia atorgar liob 69-2022 enderroc

22/03/2022

Tots els regidors i regidores resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
6. Precs i preguntes.
6.1. Intervenció del regidor Sr. Josep Carvajal en relació a la queixa sobre el consultori
mèdic publicada al butlletí informatiu núm. 10/2021 i tractada en ple de 23 de febrer de
2022.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2
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El Sr. Josep Carvajal formula la seva intervenció en els termes següents:
“Després d’haver aprovat l’acta dels dos plens anteriors volem fer referència al ple del dia 23 de
febrer.
En aquest ple es va presentar una instància genèrica, la qual no estava a l’ordre del dia ni es va
presentar com a punt d’urgència. A més a més es va sotmetre a debat de tots els regidors.
Aquesta instància, que van fer els professionals del consultori mèdic perquè se’ns entregués a
nosaltres, no era un tema per passar-lo per un ple.
Així ens ho van comunicar els mateixos professionals mèdics en la reunió que vam tenir amb
ells.
Hagués estat més ètic que se’ns hagués entregat en la Junta de Portaveus. Si més no ens podíem
reunir per parlar del tema. Era suficient interessant.
La Sra. Aguado va sortir en defensa de l’equip mèdic però en cap moment es va preocupar, com
a regidora de l’àrea de salut, del contingut de la protesta de persones del municipi, o d’haver
estat a la reunió que vam tenir amb l’equip mèdic i els responsables provincials de salut.
Preguem que quan algun problema o mal entès que pugui derivar d’alguna declaració d’algú
dels membres de l’equip es comuniqui i es busqui una solució parlada.
No voldria que aquesta nota portés cap més debat. El problema que podia comportar el nostre
escrit ja està solucionat i cada persona, en el seu lloc, ha pres bona nota dels fets.

09/04/2022 Alcalde

Els regidors del PSC a l’Ajuntament d’Alcoletge. “
El Sr. Alcalde intervé per indicar que el fet de traslladar aquella informació de la instància al ple
no es va fer amb cap mala intenció.
El Sr. Carvajal demana que no hi hagi debat, a la qual cosa el Sr. Alcalde indica que ell no pot
fixar aquesta condició en un moment en què planteja un tema en el punt de precs i preguntes i, a
més, s’al·ludeix a una regidora.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

La Sra. Aguado indica que, per al·lusions, vol contestar al regidor Sr. Carvajal.
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El Sr. Carvajal respon que, quan ho desitgi la regidora, poden parlar tots dos.
La Sra. Aguado indica que, en tant comenta un assumpte al ple i es fa referència expressa a la
seva condició de regidora de l’àrea, té dret a rèplica.
El Sr. Alcalde comenta que el fet d’elevar la instància del personal del consultori al ple no es va
fer, en cap cas, amb mala intenció. En tot cas es va considerar que, de la mateixa manera que els
regidors del PSC van elevar la queixa a pública a través del butlletí trimestral públic que arriba a
totes les cases del poble, no hi hauria cap inconvenient ni motiu de queixa per tal de sotmetre,
aquella instància, al ple per a la seva resposta.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

El Sr. Carvajal estima que el lògic hauria estat que, rebuda la instància, se’ls hi hagués fet
arribar,, fins i tot en Junta de Portaveus, i ells haurien donat les explicacions pertinents al Sr.
alcalde i a la regidora de l’àrea, amb indicació de noms i cognoms, dates i hores dels incidents
detectats.
El Sr. Alcalde comenta que, en el moment en què arribà l’escrit del PSC per publicar al butlletí,
va anar a parlar amb l’equip del nostre consultori i li van demanar, expressament, que aquest
tema sortís al ple.
El Sr. Carvajal comenta, en canvi, que a ells els hi van dir que això no havia de sortir al ple.
El Sr. Ribes considera estranya la situació esdevinguda ja que, un cop es va publicar el butlletí,
en dos o tres dies es va presentar la instància i, en canvi, s’ha tractat en un ple molt posterior.
El Sr. Alcalde estima que ara no es moment d’entrar en aquests debats. Considera que va quedar
molt clar, en el ple, la posició dels regidors de la Corporació on es van elevar les felicitacions a
l’equip mèdic ja que, després de tots els mesos de pandèmia, han estat a l’alçada i han demostrat
un cop més la seva professionalitat. Creu que va quedar clar que, tant des de l’equip de govern,
com de la resta de regidors, s’anava en la mateixa línia. A partir d’aquí, el Sr. Alcalde considera
que el debat s’hauria d’acabar i estima que no hi hauria res més a dir.
El Sr. Carvajal comenta que, en la reunió que van tenir amb els responsables de salut de l’àrea
bàsica, van felicitar l’equip mèdic però es va comentar que hi havia punts que calia aclarir. EL
Regidor explica que hi ha usuaris que es queixen i tenen veu. Ells, com a regidors, van traslladar
aquestes queixes al butlletí i això va portar a què els responsables de l’àrea de salut vinguessin a
Alcoletge a veure que passava. Se’ls hi va explicar i van prendre nota, conclou el Sr. Carvajal.
El Sr. Carvajal explica que se’ls hi va traslladar que manca equip mèdic, manca personal, etc i
ells van prendre nota per veure si ho poden solucionar.

El Sr. Carvajal demana que no es segueixi aquest debat.
El Sr. Alcalde indica que han estat ells els que han obert novament el debat i, per tant, no poden
evitar que es discuteixi el tema i que els regidors diguin allò que estimin adient.
La Sra. Garcés indica que tot això, els regidors del PSC, ho van fer públic en un butlletí i, per
tant, considera molt injust que ara es digui que s’ha de parlar en privat i no en el ple.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

Intervé a continuació la regidora Sra. Raquel Garcés, puntualitzant que la queixa que van fer al
butlletí no anava per aquí.
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El Sr. Carvajal comenta que ho van fer públic perquè, quan es van presentar a les eleccions
municipals ho van fer per donar veu a la gent del poble i, per tant, com que varies persones els
hi van traslladar aquestes queixes, ho van publicar. Estima que si ho haguessin fet més
privadament no haurien vingut a interessar-se’n els responsables de l’àrea bàsica de salut, els
quals els van donar la raó en molts punts.
La Sra. Garcés manifesta que el seu grup també es va presentar per donar veu a la gent del
poble.
El Sr. Alcalde puntualitza que els responsables de l’ABS venen dos cops a l’any a l’Ajuntament,
per parlar amb l’equip de govern, sobre les necessitats del consultori i, per tant, no cal que hi
hagi una queixa com la formulada per tal que això succeeixi. Llevat d’aquest període de
pandèmia, en què els contactes han estat telemàtics o telefònica, venen periòdicament i la
comunicació és constant, indica el Sr. Alcalde.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

La Sra. Aguado intervé, per al·lusions, i comenta que ella ha anat a parlar amb l’equip del
consultori mèdic. La regidora considera que si no volien, des del PSC, que això es tractés en ple,
no havien de publicar la queixa en els termes en què es va fer al butlletí.
A la Sra. Aguado li han traslladat que, els regidors del PSC van anar al consultori, per disculparse i això a la regidora li sembla molt correcte.
La regidora també els hi va expressar que, al seu entendre, calia una disculpa pública igual que
fou pública la queixa al butlletí. Considera que si havia de sortir el tema al ple d’avui, hauria
d’haver estat en el sentit de demanar disculpes a tot el personal vinculat al servei i així tancar el
problema, la discussió i el conflicte actual però no reobrir-lo com s’ha fet i en els termes en què
s’ha fet.
El Sr. Carvajal respon a la Sra. Aguado indicant que les disculpes les van donar al personal del
consultori personalment i sortiran al proper butlletí.
La Sra. Aguado no entén, per tant, per què han tret novament el tema al ple si no volien, d’inici,
que això hi sortís novament ja que, per part de l’equip de govern, no estava previst parlar
novament de tot això. A més, si es treu un tema al ple no es pot esperar, com pretenia el Sr.
Carvajal, que no hi hagi debat, conclou la Sra. Aguado.
El Sr. Carvajal insisteix en què si hi ha persones que es queixen, cal que se’ls hi doni veu.
La Sra. Aguado es reitera en la seva exposició anterior.
El Sr. Ribes considera que èticament s’hauria d’haver traslladat i comentat la instància en Junta
de Portaveus.

La regidora Sra. Enfont intervé per comentar que, si des de l’Ajuntament, es va veure que el
document que es presentava no era adequat, perquè no es va avisar als regidors del PSC per
evitar que es publiqués o vetllar per allò que es podia publicar.
La regidora Sra. Aguado i el Sr. Alcalde no entenen el que diu la regidora del PSC.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde

La Sra. Aguado indica que el que no és ètic, al seu criteri, és l’escrit que van decidir publicar al
butlletí trimestral, perquè els regidors del PSC van generalitzar i van faltar a la raó.

Pàgina 27 de 28

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

37d66679c0c246379da0cbb2eb4ae48d001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El Sr. Alcalde explica que, precisament, en veure el document a publicar al butlletí es va adreçar
al Sr. Carvajal per demanar-li qui l’havia escrit. El Sr. Carvajal li comentà que fou la regidora
Sra. Enfont i que l’escrit va passar a consens del grup, a més de traslladar-ho a una persona per
corregir-lo ortogràficament.
Per tant, estima que ell no ha de dir, a un total de 4 o 5 persones que decideixen redactar un
document concret i que es publiqui, que han de fer o que no han de fer.
El Sr. Carvajal demana al Sr. Alcalde si li havia dit que l’escrit l’havia redactat la Sra. Enfon. El
Sr. Alcalde li respon afirmativament i puntualitza que li va comentar que fou, precisament, la
Sra. Enfont qui es va trobar en una situació com la de la queixa.
El Sr. Carvajal indica que la regidora no va redactar en relació a una situació personal viscuda.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

19/04/2022 Secretària-Interventora

El Sr. Alcalde diu que això és el que li va traslladar el regidor en el seu moment.
La Sra. Prat intervé per comentar que, tots els presents són adults i han de ser responsables dels
seus actes. La regidora comenta que no entén el motiu de l’ofensa ja que, des del moment en
què es fa un escrit en un butlletí que arribarà a totes les cases del poble, no estén el problema
que es parli d’allò en el ple ja que, a més, és la seva opinió.
El Sr. Carvajal considera que tot això es pot parlar fora del ple amb normalitat.
El Sr. Alcalde indica que el butlletí pot ser una manera d’arribar al poble però també ho és el ple
municipal. Precisament en tractar l’assumpte al ple se’ls hi va donar l’oportunitat d’explicar-se
en relació a un escrit que van publicar i, en canvi, això no hauria succeït si únicament s’hagués
tractat en Junta de Portaveus.
El Sr. Ribes manifesta que la disculpa sortirà ara.
Els regidors de l’equip de govern insisteixen en què el tema l’han reobert els regidors del PSC i
que ells no ho volien tornar a tractar.
El Sr. Alcalde comenta que van quedar satisfets amb la idea, manifestada en el darrer ple, de
què els regidors del PSC anirien a parlar amb el personal del consultori mèdic per aclarir la
situació, sense haver d’afegir res més.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou hores
del dia vint-i-nou de març de dos mil vint-i-dos, signant-se aquest esborrany pel Sr. Alcalde i
per mi, la secretària, que ho certifico.
L’alcalde,
La secretària,
Josep Ma. Gras Charles
Maria Jesús Pena Navarra

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

09/04/2022 Alcalde
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