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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 10/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 21 d’octubre de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:00 hores

Assistents:
-

M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosconera, primer tinent d’alcalde
Josep Coma Solé, segon tinent d’alcalde
Susanna Fajula Cos
Francesc Espuga Balletbò
Teresa Alert Rafel
Joan Figueras Espinagosa
Miquel Sala Muntada

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Ricard Pérez Llordés

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva:
1. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals en motiu de les
Eleccions a les Corts Generals del proper 10 de novembre.
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2. Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals.

Desenvolupament de la sessió:
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1. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals en motiu
de les Eleccions a les Corts Generals del proper 10 de novembre.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i
vocals, titulars i suplents de les meses electorals del municipi, per la qual cosa s’utilitza
el programa informàtic CONOCE, que selecciona de forma aleatòria entre els electors
del cens, a les persones que han de formar de les meses.
D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa
electoral serà comuna per a totes elles.
Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:
PRIMER.- Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a
les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a
l’expedient.
SEGON.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació a les persones interessades, a
les quals s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions, en cas que
ja hagin estat facilitats els exemplars per part de la Junta Electoral.
TERCER.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals
a la Junta Electoral de Zona.

2.

Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals.

Atès que per decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2019 es va iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de l’Impost de Béns Immobles (IBI),
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) i l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(IIVTNU).
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19
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el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Atès que els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats i en particular, l’article 16.1 del TRLRHL estableix que les ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració
i ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vista la proposta d’ordenances fiscals els tributs esmentats, que s’han redactat d’acord
amb les ordenances tipus de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs de
la Diputació de Lleida, publicades al BOP núm. 192, de 4 d’octubre de 2019.
Per tot l’exposat, es proposa al ple d’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de les
següents ordenances:
•

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, que
s’adjunta a aquesta acta com Annex I.

•

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
que s’adjunta a aquesta acta com Annex II.

•

Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, que s’adjunta a aquesta acta com Annex III.

•

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, que s’adjunta a aquesta acta com Annex IV.

SEGON.- Exposar al públic els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i al taulell d’anuncis electrònic de l’ajuntament.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
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Sotmès a votació, S’APROVA per cinc vots a favor corresponents al de l’alcaldessa,
dels regidors Josep Coma, Francesc Espuga, Sr. Jordi Vila i Susanna Fajula; i el vot en
contra dels regidors Miquel Sala, Joan Figueras i Teresa Alert.

L’alcaldessa explica que a banda d’adaptar les ordenances als nous models de
l’organisme autònom de Diputació, s’han apujat els tipus d’IBI d’urbana i de l’impost de
vehicles. Continua exposant que s’han revistat ingressos i també despeses i que
l’augment d’ingressos que suposa aquest increment dels tipus convé a l’ajuntament per
fer front a la situació actual. Això s’explicarà a tothom mitjançant l’enviament d’una carta
a tots els domicilis d’Oliana. Seguidament explica les bonificacions potestatives que
s’han inclòs a la regulació de cada tribut.
El regidor d’hisenda Jordi Vila quantifica els ingressos que suposaran aquests
increments i que són d’un total de 50.000 €.
A continuació pren la paraula el Sr. Miquel Sala per explicar el sentit del vot del seu grup
municipal i diu que l’alcaldessa ha fet menció a una “petita pujada” dels impostos que
es modifiquen però que no consideren que aquesta sigui tant petita, ja que a nivell de
percentatge l’increment de l’IBI és del 6,59% i el de l’impost de vehicles del 18,24%.
Exposa que durant la passada legislatura, moment en el qual el seu grup municipal
estava a càrrec del govern, el grup de l’oposició que liderava l’ara alcaldessa,
manifestava la seva disconformitat en els acords relatius a pujades d’impostos.
Concretament recorda el vot en contra d’un acord pel qual s’augmentaven les taxes de
l’àrea d’esports relatives al casal d’estiu. Considera que en el poc temps que fa que s’ha
constituït el nou equip de govern, tant sols quatre mesos, una de les primeres mesures
que s’han pres ha estat apujar els impostos, cosa que no va fer en els vuit anys en què
ell va ser al capdavant. Incideix que durant aquest temps va poder liquidar tot el deute
de 2 milions d’euros aproximadament que tenia l’Ajuntament d’Oliana sense haver de
recórrer a aquesta mesura. Recorda que actualment s’estan prestant serveis municipals
que no són obligatoris i si es revisessin es podria procedir a un estalvi d’uns vint o trenta
mil euros. Fa referència a l’Escola de Música, que és deficitària i no és un servei de
prestació obligatòria. Al seu entendre, els impostos s’ha d’apujar únicament quan no hi
hagi cap altra opció.
L’alcaldessa respon i en relació a l’acord en què el seu grup va votar en contra la
passada legislatura relatiu a un increment de les taxes esportives, manifesta que manté
el seu posicionament de llavors i que precisament l’equip de govern actual està treballant
en la revisió d’aquestes taxes per tal de rebaixar-les si és possible. Diu que aquest
increment d’ingressos corrents ajudarà a complir les previsions del Pla Econòmic
Financer vigent que per altra banda recorda que es va haver d’aprovar per
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l’incompliment de la regla de la despesa l’any 2018, sota el mandat de l’anterior govern.
Per últim, comenta que aquest increment d’ingressos municipals també compensarà la
previsió de menors ingressos derivats de les subvencions que fins ara rebia l’ajuntament
per part de la Diputació, que possiblement disminuiran.
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Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19:25 hores, de la qual s’estén la present acta,
que jo, la Secretària, certifico.

La secretària

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretàriainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 8/11/2019 13:29:29

Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero

Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 08/11/2019 14:38:52
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