
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’11 
DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2015 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 11 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 12:30 hores  
Hora de fi: 12:35 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen: 
 

Alcaldessa Presidenta: 
Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa 
 
Regidors/es: 
Anna Bonet Peláez, regidora 
Josep Codina Solé, regidor 
Imma Ortonobes Alsedà, regidora  

        Jaume Angrill Esteve, regidor 
  
Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

 
No assisteixen:  
 
 Dolors Espluga Espluga, regidora  
 Joan Puig López, regidor 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 

ÚNIC.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 
 



 
Desenvolupament de la sessió i acords 

 
La presidència obra la sessió i es passa a tractar l’ assumpte inclòs en l’Ordre del 
dia. 

ÚNIC.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 70/2015, de data 3 de novembre de 2015, es va 
resoldre iniciar l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal vigent de l’impost 
sobre béns immobles. 
 
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 hauran de contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 
 
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 l’ordenança fiscal de l’impost. 
 
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat dels membres presents, reunint el 
quòrum de majoria simple, l’adopció dels següents A C O R D S 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació 
de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:  
 
“8.1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els 
tipus impositius  següents: 

- Béns immobles de naturalesa  urbana: 0,6 % 
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,4 % 
- Béns immobles de característiques especials: 1,3 %” 

 
Segon.- Exposar al públic l’Anunci corresponent pel termini de 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, fent constar que si no s’hi 



formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació 
pública, la modificació de l’Ordenança que ara s’aprova provisionalment  es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
Tercer.- Disposar que un cop aprovada definitivament, la modificació de 
l’Ordenança es publicarà de la forma següent: 
 
a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text de l’acord plenari adoptat i el text íntegre de 

la modificació de l’Ordenança, la qual no entrarà en vigor fins que es produeixi 
la publicació completa del text al BOP de Lleida. 
 

b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada. 

 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 12:35 hores, l'alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   

  
La secretària interventora    Vist i plau 

L'Alcaldessa 


