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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ 
 
DIA:             22 de DESEMBRE de 2015 
SESSIÓ:       Extraordinària 
LLOC:          Sala d’actes de l’Ajuntament 
HORA D’INICI:      20:30 hores 
HORA D’ACABAMENT:    21:00 hores 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde: 
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM) 
 
Regidors: 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH 
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN  
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe) 
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ 
Sr. Roman RAGA i LLEIDA 
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Mercè VALLS i QUEROL  
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS  
Regidors no adscrits: 
Sr. Màrius CODINA i CLOSA 
 
Sra. Secretària interventora Accidental: 
Núria Castellà Gou 
 
ABSÈNCIES  
Relació de regidors que han justificat la seva absència: 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ 
 
Relació de regidors que no han justificat la seva absència: 
Cap. 
 
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal 
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).  
 
 
Desenvolupament de la Sessió: 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents: 
 
1. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si s’escau, de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals que regiran a partir del dia 1 de gener de 2016.  
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ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
 
1.- Resolució d’al·legacions presentades i aprovació definitiva, si s’escau, de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals que regiran a partir del dia 1 de gener de 
2016.  
 
Nombre de membres presents durant la votació: 8.  
 
Vots a favor: 8 
 
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu: 
 
“En el plenari de data 6 de novembre de 2015, es van aprovar provisionalment les modificacions 
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals  que regiran a partir del dia 1 de gener de 
2016, d’acord amb el Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de 
març que estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, amb 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. 
 
En data 12 de novembre de 2015 es va publicar en el BOP de Lleida l’edicte d’aprovació 
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals  que 
regiran a partir del dia 1 de gener de 2016 obrint el termini d’informació pública durant el qual es 
van presentar les següents al·legacions: 
 
Vist que en data 14/11/2015, la Sra. Teresa Bacardit Orrit presenta una al·legació sobre 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, sol·licitant la 
seva adequació als pobles o capitals de comarca, atès que en la sessió plenària de 6 de 
novembre de 2015 només es va modificar el text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança 
afegint l’annex següent “en cas de legalització d’obres, construccions i instal·lacions, respecte a 
les quals no es va demanar la corresponent llicència d’obres en el moment d’iniciar la seva 
execució, es fixa d’un recàrrec del 50% dels costos administratius imputats” la resta de contingut 
de l’ordenança no es modifica i per tant no es troba en període d’exposició pública. 
 
Vist que en data 3/12/2015, el Sr. Magí Coscollola i Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà (Grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) va presentar 
al·legacions a l’aprovació provisional per a l’exercici de 2016 i següents de la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (urbà i rústic), per les 
diferents raons que s’exposen al seu escrit, resumides bàsicament en el fet de què actualment es 
disposa de les dades sobre les bases liquidables per al 2016 d’ambdòs impostos, s’observa que la 
recaptació serà major a l’esperada i per no afectar en excès als contribuients, es considera 
raonable proposar aprovar un tipus del 0,65 per l’IBI urbà i un 0,59 per l’IBI Rústic, inferior a 
l’aprovat en el Ple de 6 de novembre de 2015.   
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Atenent que s’entén que l’al·legació presentada s’ajusta amb el que fixa el TRLHL.  
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 22, 47 i 105 i següents de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), els corresponents 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 TRLMRLC, 
15 a 19, 20 a 27, 38 i 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el 
text refós de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i resta de normativa 
d’aplicació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:  
 
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Teresa Bacardit Orrit, per les 
consideracions que figuren als antecedents d’aquest acord. 
 
SEGON. Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Magí Coscollola i Andreu, i incloure en el redactat 
final de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles IBI aquests nous 
tipus impositius proposats, text que serà publicat al BOP de Lleida per entrar en vigor el dia 01-01-
2016 i serà vigent fins que l’Ajuntament acordi la seva modificació o derogació .  
 
TERCER. Aprovar definitivament la modificació de la resta de les ordenances fiscals reguladores 
aprovades pel plenari de 6 de novembre de 2015, amb la redacció que consta a l’expedient.  
Aquestes modificacions seran publicades íntegrament al BOP de Lleida, entraran en vigor el dia 
01-01-2016 i serà vigent fins que l’Ajuntament acordi la seva modificació o derogació. 
 
QUART. Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions amb el corresponent peu 
de recursos. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 20 de 
maig), 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. Alcalde exposa que la primera al·legació presentada s’ha desestimat perquè aquesta taxa 
no es va modificar i per tant, no està en exposició pública. Tot i així, en els propers plens abans de 
Sant Joan es modificarà i s’atendrà aquesta queixa fonamentada perquè l’equip de govern entén 
que s’ha de minorar. 
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que Torà no té les expectatives de venda respecte altres 
municipis.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que un cop s’hagi fet l’estudi  es proposarà la seva 
modificació. 
El Sr. Alcalde diu que des de l’equip de govern s’establirà una proposta per l’estada de paradetes 
de petards i que s’aprovarà entre tots. Actualment està a 22,70 €. El secretari  va demanar un 
informe a la tècnica sobre la correcta ubicació de la caseta, que va fer incrementar la liquidació de 
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les taxes. El Sr. Alcalde demana que consti a l’acta que es tindrà en compte la sol·licitud de la Sra. 
Teresa Bacardit. 
Respecte la segona al·legació cal dir que en l’aprovació de la modificació inicial de les ordenances 
l’equip de govern no disposava de la base liquidable per quantificar l’augment de l’IBI, tot i que, en 
l’acord pres ja es va adoptar el compromís de revisar-ho via al·legacions quan es disposes de les 
bases liquidables. I s’entra via al·legacions perquè era l’única forma de modificar l’aprovació inicial 
aprovada en el Ple de 6 de novembre de 2015; amb els imports que es van aprovar l’urbana 
hagués sofert un increment del 25 % i la rústica del 62% donat que ara passaran a tributar fins i tot 
les cabanes, en aquest augment també es contempla l’increment del 10%, el que no es pot 
determinar és quina part de l’increment de valor corresponent a altes immobles i quina a la 
regularització, per tant, es proposa aquests tipus i de cara el 2017, ja amb les dades de les bases 
liquidables del 2016, s’aplicarà un ajust si s’escau més adient. Malgrat que amb la situació 
econòmica de l’ Ajuntament tampoc es pot reduir fins a mantenir la recaptació ni seria just pels 
contribuents donat que part d’aquest increment de base liquidable prové d’uns immobles que fins 
ara no tributaven. Els valors absoluts l’import de la base liquidable de l’urbana del 2015 
aproximadament era 36.000.000 € i l’import de la base liquidable del 2016 passava a 49.000.000 € 
, l’increment del 25 % està aquí, respecte les bases de la rústica passa de 3.000.00 € a 6.000.00 
€. Per tant, actualment no podem dir que tinguem una pressió fiscal baixa, per això una reducció 
important s’ha d’ajustar proposant uns coeficients de 0,65 per a l’urbana i un 0,69 per a la rústica.  
 
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió 
(CiU), pregunta si s’ha presentat alguna al·legació a la taxa de l’aigua.  
El Sr. Alcalde li respon que si se’n rep alguna s’hauria de convocar un nou Ple. 
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si es podria estudiar una altra proposta.  
El Sr. Alcalde, li respon que ara ja no es pot presentar al·legacions, caldrà mirar com surt la 
liquidació del 2016 i decidir si  modificar-ho de nou pel 2017. 
 
 
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
 
                                                                                               

   Vist-i-plau 
La Secretària Interventora,                                          L’Alcalde, 
 
 
 
 
Núria CASTELLÀ i GOU                 Magí COSCOLLOLA i ANDREU  
   


