ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm.: 08/16
Caràcter: Extraordinari
Data: 02-11-2016
Horari: de les 20,00 a les 20,15 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
Sr. Salvador BONJOCH GUIM
Sr. Ramon TORRES BOSCH
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU
Sra. Anna QUESADA TEULÉ
Sr. Josep RAURICH COTS
Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ
Sr. Josep Ramon BACARDÍ COTS
Sr. Marcel VIDAL ARBÓS
Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA
Sra. Lídia GUIM GARRIGA
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ
SECRETARI: Enric Escolà Valls

alcalde
1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de CiU
2n. tinent d’alcalde.
3ra. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor i portaveu grup de la CUP-PA
Regidor.
regidora.
regidora.
regidor i portaveu grup de FB-AM

ABSENTS
Relació de regidors que s’han excusat:
Cap
Relació de regidors que no s’han excusat:
Cap.
Ordre del dia
1.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2017. EXP.
2016/05/01_05/ORD/01
Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dona inici al Ple extraordinari. Seguidament se sotmet a la consideració
del Ple l’únic punt de l’ordre del dia:
I.
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2017.
EXP. 2016/05/01_05/ORD/01
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 9, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU, Sr. Bacardí, Sra. Oriola, del grup de la CUP-PA, i
Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 2, dels regidors Sr. Vidal, i Sra. Guim del grup de la CUP-PA.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“L’Alcaldia, el dia 19 d’octubre de 2016, va ordenar iniciar l’expedient de nova imposició
i/o de modificació de les ordenances fiscals vigents de certs impostos municipals, així com
d’algunes ordenances fiscals reguladores de taxes municipals , tant per utilització privativa
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o aprofitament especial del domini públic local, com per la prestació de serveis públics
municipals, per l’Ajuntament o per la seva l’entitat publica empresarial Bellpuig Serveis
Municipals, o per la realització d’activitats administratives de competència local o
d’ordenances de preus públics.
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.
Els acords de modificació han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i 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 de l’Ajuntament
d’impostos municipals, així com les reguladores de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, per la prestació de serveis públics municipals,
o per la realització d’activitats administratives de competència local o d’ordenances de
preus públics.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents, la modificació de les
ordenances fiscal següents:
O. F. núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 4. Exempcions
....
4. Podran gaudir d’exempció els béns immobles destinats a centres sanitaris de titularitat
pública sempre, sempre que estiguin directament afectats a l’acompliment de les finalitats
específiques dels referits centres.
L’exempció s’atorgarà prèvia sol·licitud, que haurà d’acreditar els extrems que es detallen
a continuació, mitjançant certificat emès per l’òrgan o funcionari públic competent:
- Acreditació de la titularitat del bé immoble.
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries.”
O. F. núm. 6 Taxa de cementiri municipal
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 6è. Quota tributària.
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 1a. fila
1.000,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 2a. fila
1.240,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 3a. fila
1.000,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 4a. fila
550,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un columbari
600,00 €
Quota tributària dels nínxols plans i cantoners
situats a la banda sud del cementiri actual:
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 1a. Fila
1.200,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 2a. Fila
1.200,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 3a. Fila
1.200,00 €
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol 4a. Fila
810,00 €
Assignació de terrenys per tombes o panteons:
Parcel·la mínima 2 m²
220,00 €/m²
Parcel·la màxima 25 m²
430,00 €/m²
(Pels difunts que hi hagi enterrats a terra
només es permetrà una creu o marca.)
Conservació de cementiri:
Per nínxol o columbari
9,00 €
Per panteó, tomba
95,00 €
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Per emissió títol
6,50 €
O. F. núm. 7. Taxa de Clavegueram
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 6è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa, tret de la regulada
a continuació:
1. Podran gaudir d’una bonificació del 95 % de la quota, aquelles unitats familiars amb
ingressos inferiors o igual al SMI, prèvia justificació del compliment dels requisits següents:
• Renda de la unitat Familiar inferior o igual al SMI, justificat documentalment.
• Justificació del seu empadronament a la localitat.
• Justificació que l’habitatge constitueix la seva residència habitual.”
O. F. núm. 8. Taxa per recollida d’Escombraries
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Habitatge particular, en condicions d’habitabilitat:
86,00 €
Habitatge particular Seana:
43,00 €
Hotels, fondes, cafès, bars, etc.:
158,00 €
Establiments comercials, de
superfície de venda inferior a 800 m²
144,00 €
Establiments industrials:
144,00 €
Establiments comercials, individuals o col·lectius,
amb una superfície de venda igual o superior
a 800 m²
1.471,00 €
Establiments Seana:
72,00 €
Oficines d’entitats bancàries:
334,00 €
Recollida establiments fora dels cascs urbans de Bellpuig i Seana:
Per la recollida d’aquells establiments ubicats fora dels nuclis urbans de Bellpuig o Seana,
que vulguin gaudir del servei de recollida d’escombraries no industrial (RSU i FORM),
s’haurà de regular mitjançant conveni. Per calcular l’import d’aquest tipus de recollida, es
prendrà com a base el cost total que representa aquest servei específic.
Bonificacions: S’atorgarà una bonificació d’un 10% de la quota tributaria d’aquesta taxa
aquells usuaris particulars que hagin efectuat al menys 5 entrades de material de rebuig
admissible a la deixalleria municipal de Bellpuig.”
O. F. núm. 15. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres...
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 5è. Tarifa.
La quantitat anual de la tarifa es regirà d’acord amb el següent:
Concepte
Import
Per placa de Gual instal·lada permanentment per entrada de vehicles 48,50 €/any
Quan es tracti d'empreses explotadores de serveis que afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, podrà concertar-se amb les empreses la quantitat a satisfer, prenent
com a base el valor mig de l’aprofitament, d’acord amb el que reglamentàriament
s’estableixi.”
O. F. núm. 18. Impost Sobre Activitats Econòmiques
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 5. Bonificacions i reduccions
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs
unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació
del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a
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la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta. Aquest
període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.
3. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota corresponent per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i que hagin incrementat en un 10% la mitjana de la
seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu
immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior
a aquell. Per a empreses de menys de 10 treballadors, l’increment haurà de ser d’un
treballador com a mínim.
Aquesta bonificació, de caràcter anual, no és compatible amb cap altra bonificació atorgada
al mateix contribuent i activitat.
4. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota corresponent per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i que:
Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies
renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies
renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de foment de les energies
renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
Aquesta bonificació tindrà una durada de tres exercicis des de l’any següent a la seva
concessió.
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix
contribuent i activitat.
Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
Primera categoria: carrers del nucli de Seana.
Segona categoria: Resta de carrers i vies públiques o privades del terme municipal.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el
local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a
3a
4a
5a
.....
Coeficient aplicable 1,08
1,18
.....
3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses
categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta
existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.”
O. F. núm. 35. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
El text modificat de l’Ordenança es transcriu a continuació:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
1. Abonament per temporada
- Familiar (per família)
58,00 €
- Individuals (des dels 3 anys als 10 anys)
23,00 €
- Individuals (des dels 11 anys als 65 anys)
30,00 €
2. Entrades
- Laborals: Des dels 3 anys
4,00 €
- Persones que disposin del Carnet Jove
3,00 €
- Festius: Des dels 3 anys
4,50 €
- Persones que disposin del Carnet Jove
3,50 €
3. Abonaments especials
- Mensual
30,00 €
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Euros
20,00 €
12,00 €

- Quinzenal
- Setmanal
4. Pèrdua d’abonaments
- Per lliurament de duplicats
-2. Les famílies nombroses pagaran les quotes anteriors, reduïdes en un 25 %. La condició
de família nombrosa s’haurà d’acreditar a les oficines municipals, mitjançant el títol oficial,
amb una antelació de 15 dies a l’obertura de les piscines municipals.
1. La condició de família s’acredita per la convivència al mateix domicili de tots els seus
integrants.
2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens fins a 3 anys, i els majors dels 65 anys.
b) Els discapacitats físics o psíquics, respecte dels quals els Serveis Socials municipals
hagin emès informe favorable.”
Segon. Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 31. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Tercer. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici
2017 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament les ordenances fiscals de nova imposició, així com els apartats
dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin referència als elements
tributaris de determinació obligatòria 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. 149 de data 25.10.12, de les
ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 19
reguladora de impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 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. 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. 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.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
 El Sr. Vidal, diu:
El grup de la Cup Bellpuig- Seana votarem de la següent manera:
Dos vots a favor, com a mostra d’agraïment a l’equip de govern per la voluntat de treballar
les ordenances de forma conjunta i per acceptar algunes de les bonificacions que vam
proposar des del nostre grup. I dos vots en contra, per no aplicar principis de progressivitat
a les ordenances i taxes municipals.
Hi ha molt poques maneres d’augmentar els ingressos de les arques municipals – que és
una necessitat evident que tenim com a societat – i una d’aquestes és augmentar els
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impostos. Però després de quasi 10 anys de crisi econòmica i retallades, no podem tornar
a demanar a les classes populars que facin aquest esforç quan ja l’han pagat amb retallades
i els augments de taxes i impostos no progressius. Per això volem apujar els impostos als
qui més tenen, per oferir uns serveis públic de qualitat i que tota la ciutadania i tingui accés
sense restriccions.
Volem apujar els impostos als qui més tenen per:
1. Per garantir la sostenibilitat de la despesa pública. En el cas de Bellpuig s’ha reduït
el deute a costa de reduir la despesa, però potser ara ja seria hora d’augmentar la
despesa, i no a costa d’augmentar el deute sinó d’aplicar una reforma fiscal
progressiva.
2. Per reduir la desigualtat. Sabem del cert que la pressió fiscal a l’Estat espanyol és
molt més elevada per les classes baixes i mitjanes i que les competències en matèria
fiscal de la Generalitat de Catalunya no són les que desitgem, i si a tot això encara
li sumem l’infrafinançament de Catalunya en comparació a la resta de Comunitats
Autònomes és evident que des del consistori em de fer un esforç per compensar els
greuges que pateixen les classes populars en matèria fiscal.
3. Pel seu paper anticíclic i de promoció. Si no augmentem els ingressos com
garantirem uns serveis públics universals i de qualitat pels bellpugencs i
bellpugenques? Com aplicarem les polítiques del programa electoral sense els
recursos i personal per fer-ho? Necessitem voluntat política per augmentar els
recursos municipals i poder-los destinar al disseny i la implementació de les
polítiques públiques que portem al programa.
Per últim, demanem a l’equip de govern que faci publicitat pels mitjans de comunicació
des les bonificacions existents i que puguem començar a estudiar com aplicar-les d’ofici.
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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