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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 9 DE NOVEMBRE DE 2020 
Identificació de la sessió  
Núm.: 10/20 
Caràcter: extraordinari urgent 
Data: 09/11/2020 
Horari: de 8,00 a 8,10 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Elena Llauradó Pomar, alcaldessa 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, 1a tinent d’alcaldessa 
Sra. Ester Pons Esquerda, 2a tinent d’alcaldessa 
Sr. Mario Flix Prats, regidor  
Sr. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sra. Mònica Duaigües Reig, regidora  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
 
Ordre del dia: 
I.- Ratificació urgència convocatòria sessió plenària 
II.- Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2021 i següents  

 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple extraordinari urgent i seguidament sotmet a la consideració del Ple el 
primer punt de l’ordre del dia. 
 

I. RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA 
La senyora alcaldessa exposa que, prèviament a tractar l'ordre del dia previst es aquest Ple extraordinari 
urgent, es proposa la ratificació de la urgència de la convocatòria d'aquesta sessió plenària, la celebració de la 
qual ha vingut motivada pel fet que cal aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici de 2021 i següents.    
Per això, es proposa que es ratifiqui la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. La proposta presentada 
s'aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
II. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2021 I 
SEGÜENTS 
La secretària, a petició de l'alcaldia, dona lectura i explica la proposta presentada.  
 
Per Resolució de l’alcaldia de data 6 de novembre de 2020 s’ha acordat iniciar l’expedient d’aprovació de 
modificació d’Ordenances Fiscals. 
El RDL. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 
15 a 19 el procediment per a l’aprovació, modificació i derogació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. En particular, l’article 16.1 del text refós esmentat 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. 
Per tot això, 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs que a continuació es relacionen: 
 
- O. F. núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Contruccions, Instal·lacions i Obres. 
- O. F. núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i següents es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin 
referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l'Ajuntament. 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, els acords 
provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 
30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord provisional 
esdevindrà definitiu. 
 
El senyor Carlos Gibert manifesta que vol comentar la sorpresa de la urgència de la convocatòria del Ple, donat 
que la setmana passada es va fer un Ple i es van aprovar algunes Ordenances Fiscals. Els ha sorprès la urgència, 
tot i que entenen que si es vol que aquestes Ordenances estiguin vigents el proper any, pràcticament, no hi ha 
dies per aprovar-les i s’anirà a finals d’any, entre l’exposició i tot. Per una altra banda, amb la situació que estan 
ara, amb la sentència a favor de l’ICIO dels Parcs Eòlics, i havent cobrat el 4% de l’ICIO del Parc Eòlic Solans, que 
comparteixen amb Llardecans, creuen que és un bon moment per a fer la modificació, i veuen que és una bona 
modificació de les Ordenances, tal com es planteja, i per això hi votaran a favor. Tot i això, havent llegit la 
proposta també hi veuen certa improvització perquè hi ha temes com les bonificacions referents a l’IBI, on es 
parla de bonificar organismes o entitats privades d’investigació o immobles on es facin mercats, per posar un 
exemple, que entenen que és un copiar-pegar d’unes altres Ordenances perquè, que sàpiguen, a la Granadella 
no en tenen. I en referència a l’article 103,2 que estableix aquestes bonificacions, que ells no havien establert 
abans donat que tenien pendent si es resoldrien a favor o no els contenciosos que tenien.  
La senyora alcaldessa exposa que com be diu, precisament, s’ha hagut de fer aquest Ple extraordinari perquè 
sinó no entraven en els terminis que hi ha d’exposició pública per a poder aprovar les modificacions abans que 
acabi aquest any i entrin en vigor al 2021 i següents. L’altre dia no es van aprovar, precisament, perquè son 
molt complicades i sí que han conservat el 4% com tenien, però creuen que hi havia uns punts molt importants 
precisament amb coses que afecten als que vivim al municipi i creiem que no cal que paguem un impost tant 
elevat com és el 4% i, aleshores, s’havien de fer moltes matitzacions, per tant, convindrà amb ella que 
d’improvització no n’hi ha cap, si hi hagués hagut una improvització ja ho haguessin pogut aprovar fa temps i 
no mirar-ho tant, però com ho han volgut mirar moltíssim han volgut fer les coses al detall i, com diu, que ara 
no hi ha cap empresa que sigui d’investigació, no se sap mai el que pot passar, per tant, les coses s’han de 
preveure una mica abans que passin. Aquesta modificació ha estat molt treballada i al Ple anterior no es va 
poder aprovar perquè hi havia algun matís que encara no tenien clar i ara han volgut fer aquest Ple 
extraordinari perquè ho puguin tenir vigent a partir del 2021. 
El senyor Carlos Gibert manifesta que arribaran al 28 de desembre, quan hauran passat els terminis d’exposició 
pública i esperen que no hi hagi al·legacions sinó, pràcticament, no es podran fer efectives de cara al 2021. No 
es canvia el percentatge i es fan bonificacions i aquestes bonificacions, com diu a l’Ordenança, necessiten de 
2/3 parts del Ple per aprovar-les, per tant, el govern, amb el 57,4% que te, necessitarà de l’oposició per a poder 
aprovar les bonificacions.  
La senyora alcaldessa exposa que creuen que les coses importants per al municipi, com aquesta, s’haurien 
d’aprovar amb tots els membres del Ple, haurien d’estar tots d’acord a tirar les coses endavant i aquestes coses 
som important i per això s’ha establert així.     
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La senyora Atzara Noguera afegeix que fer aquest pas de reducció d’impostos i bonificacions a l’IBI que no 
afectaria, en cap cas, a tràmits legals que hi havia, s’hagués pogut fer amb anterioritat, independentment del 
litigi que hi havia amb els molins, de fet, el litigi no s’ha acabat, ja que han recorregut una altra vegada, 
simplement son ganes i voluntat de reduir impostos i d’intentar bonificar als grups més vulnerables de la 
societat un impost com pot ser l’IBI.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que hi estan d’acord però que és cert que donat que s’ha pagat aquest 4% del 
Par Eòlic Solans, com que tenen una sentència que dona la raó a l’Ajuntament, és lògic que s’hagi fet, ells 
també ho haurien fet, no hi ha res a dir amb això. 
La senyora Atzara Noguera exposa que es refereix que es podia haver fet amb anterioritat, que no afecta una 
cosa amb l’altra perquè, de fet, no s’està reduint l’impost sinó que s’està bonificant certs aspectes d’aquesta 
Ordenança.  
El senyor Carlos Gibert manifesta que el 4% es manté i es fan bonificacions respecte a l’ICIO, i respecte a l’IBI, 
que estava al mínim, ara s’està bonificant.      
  

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  
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