
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 03 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

Data: 03 de Novembre de 2017 

Horari: 12,30 a 14,00 hores.  

Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  

Regim: Extraordinària.  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernàndez.  

Regidors:  

Elisa Torrelles Tormo 

Jaume Borrero Montijano 

Joan Fontova Vilaró  

Silvia Olmo Pareja 

Joan Andreu Urbano Fernàndez 

Nerea Garcia Gonzalez 

Maria Carme Vidal Torruella. 

David Ricart Jordana. 

 

Excusa la seva assistència: Manel Plana i Farran i Antoni Bosch Carabante. 
 

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta acord aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 

reguladores dels tributs municipals. 

 

Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 

l’ordre del dia 

 

1.- PROPOSTA ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) 

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

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. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

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. 

 



 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 

fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 

normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 

ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 

12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 

adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 

propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 

actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a 

l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 

utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 

cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 

recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 

que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 

Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 

Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Vehicles de Tracció Mecànica 

Article 4.Exempcions i Bonificacions: 

S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost als titulars dels vehicles 

següents: 

 

Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/95, 

de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics 



 

Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de 

fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera 

matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar 

 

3.-) Els vehicles de les classes turismes, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixtes 

adaptables, autobusos y autocars, gaudiran en els termes que es disposen als següents apartats, 

d’una bonificació de la quota de l’impost, en funció de les característiques dels motors, la 

classe de combustible que consumeix el vehicle i la seva incidència en el medi ambient, 

sempre que compleixin les condicions i requisits següents:  

 

Que es tracti de vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas) que 

estiguin homologats de fàbrica, incorporant dispositius catalitzadors, adequats a la seva classe 

i model, que minimitzin les emissions de contaminats. Aquest vehicles gaudiran de una 

bonificació del 50%. de la quota de l’impost.  

 

Que es tracti de vehicles de motor elèctric i/o de emissions nul·les. Aquests vehicles gaudiran 

d’una bonificació del 75 %. de la quota de l’impost, mentre mantinguin les circumstàncies del 

motor i emissions assenyalades. 

 

TIPUS DE VEHÍCLES HÍBRIDS I RELACIONATS: 

EV  (ang.: Electric Vehicle) 

HEV (ang.: Híbrid Electric Vehicle) Vehicle elèctric híbrid 

BEV (ang.: Battery Electric Vehicle) Vehicle elèctric basat en bateries 

PHEV (ang.: Plugin Híbrid Electric Vehicle) Vehicle elèctric híbrid endollable)  

 

Que es tracti de vehicles que utilitzin com combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, 

metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que, d’acord amb les característiques 

del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant. Els que utilitzin GLP (gas liquat 

de petroli) o mixt GLP-gasolina o dièsel, en motors de cicle OTTO (Cicle termodinàmic), 

GNC (gas natural comprimit), tant implantats en la seva fabricació com posteriorment, 

sempre certificant la seva implantació per organismes o empreses homologades per aquest fi, i 

comunicant la seva implantació en els registres de la DGT. Aquests vehicles gaudiran d’una 

bonificació del 75%. de la quota de l’impost, mentre utilitzin els combustibles citats. 

 

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les 

característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 

 

La resta d’ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat en 

el Butlletí Oficial de la Província num 149 de 25 d’octubre de 2012. 

 

Segon.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es 

relacionen: 

 



 

Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la utilització dels Horts Municipals, amb el 

següent contingut:  

Text íntegre  

 

Article1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

per el que s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat 

amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 

taxa per la utilització del horts municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 

beneficia de manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització 

privativa dels horts municipals i les actuacions necessàries per a la conservació i el 

manteniment d’aquests. 

 

Article 3. Obligació de contribuir 

L’obligació de contribuir neix a partir del moment que s’inicia la utilització del servei; estaran 

obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta ordenança les persones o grups de 

persones físiques que hagin estat elegides com a usuaris dels esmentats horts. El pagament és 

un requisit previ per a la utilització, així com el pagament de la corresponent fiança. 

 

Article 4, Subjectes passius 

Són objectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats a les quals 

s’atorguin les autoritzacions d’ús dels horts de titularitat municipal. 

 

Article 5. Quota tributària 

La quota tributaria anual a satisfer per a questa taxa serà de 100,00 euros anuals que es farà 

efectiva durant el primer trimestre de l’any. 

 

El pagament de la taxa es realitzarà: 

 

En el supòsit de noves concessions, per liquidació d’ingrés directe sempre abans d’iniciar 

l’aprofitament 

 

En el supòsit de concessions d’aprofitament ja autoritzat i prorrogats per anualitats naturals, 

l’Ajuntament mitjançant decret d’alcaldia, podrà elaborar el corresponent padró fiscal que 

serà exposat al públic i on es determinarà el període de cobrament. 

 

Article 6.- Tarifes Reduïdes 

S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de 

capacitat econòmica i de condicions socials 

 

Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, 

en relació amb els ingressos de la unitat familiar a que pertanyi la persona titular de la 

llicència d’ocupació 



 

Situació econòmica en funció de l’Indicador Renda de 

Suficiència de Catalunya (IRSC) 

Percentatge de bonificació de la taxa 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC  

 

100 %  

 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC  

 

80 %( 

 

Condicionants socials  

 

Percentatge de bonificació de la taxa  

 

Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis  

 

20 % 

 

L’Ajuntament resoldrà la petició formulada a partir de la consulta de nivells de renda i previ 

informe dels Serveis Socials del Municipi. 

 

Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones sol·licitants estiguin 

empadronades en el municipi de Rosselló.  

 

L’Ajuntament es reserva el dret de verificar cada any el manteniment de les condicions que 

han motivat, en el seu cas, la concessió de la tarifa reduïda. 

 

Article 7. Acredita ment 

L’acredita ment de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 

comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels 

serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà el previst en els 

apartats següents: 

 

Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a 

aquell exercici la quota integra. Si l’inici de l’activitat te lloc en el segon semestre del exercici 

es liquidarà la meitat de la quota anual. 

 

Si es cessa l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de 

la quota (la meitat). Si el cessament te lloc en el segon semestre, no procedirà retornar 

quantitat alguna. 

 

La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del següent semestre. La no 

presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa. 

 

Article 8. Infraccions i sancions tributàries 

Per a tot el que fa a ala qualitat d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’ha 

d’aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, i les disposicions que la complementen i despleguen.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2018, i 

continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació 

 



 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en 

el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades 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 reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

 

En el torn obert d’intervencions per part de l’Alcaldia argumenta el objecte del Ple, i comenta 

que tant sol es proposa la modificació dels Impost de Vehicles de Tracció Mecànica en el que 

respecta a les bonificacions potestatives, ja que la seva efectivitat te caràcter anual. També 

manifesta que respecte a les Taxes esta obert a les proposicions que es presenten per part de la 

resta de grups, a efectes de recollir les diferents problemàtiques dels ciutadans. 

 

Per últim comenta que la resta de impostos no es modificaran i que la proposta presentada es 

per recollir i actualitzar les diferents opcions ja que és una de les eines principals per 

promoure els vehicles eficients i sostenibles, donat que cada vegada hi ha més vehicles 

propulsats per diferents combustibles i perquè cal considerar, que actualment la tendència en 

l’adquisició de nous vehicles és per vehicles menys contaminants. 

 

A continuació pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que esta d’acord amb 

la necessitat d’actualitzar les ordenances a la realitat actual, si be no entenc perquè s’estableix 

la limitació de 5 anys. 

 

L’Alcaldia comenta que això es revisable cada any. 

 

Seguidament intervé el Regidor Sr David Ricart i en la mateixa línia comenta que no entenc la 

limitació dels anys i proposa incloure altres supòsits com ara els vehicles hibrida endollables. 

 

Al respecte s’obre un petit debat entre els regidors sobre si limitar l’exercici del benefici fiscal, 

o reduir el percentatge al cap d’un temps, la terminologia per la seva claredat etc.. 

 

Finalitzat el debat es presenta la proposta consensuada d’acord amb la transcripció anterior i 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

Seguidament torna prendre la paraula el Alcalde i comenta la ordenança de nova imposició 

respecte als Horts socials, dient que son 100 Euros anuals, per cobrir les despeses i que el seu 



 

objectiu es ajudar a les famílies mes desfavorides, també comenta que hi ha mes oferta que 

demanda.  

 

Es comenta que pel seu rendiment i en base els Informes de l’Assistent Social, hi haurà 

famílies exemptes de pagar dita Taxa. 

 

La Regidora Maria Carme Vidal, comenta que s’hauria de realitzar un protocol al respecte.  

 

I pel Regidor Sr David es comenta que les bonificacions haurien d’estar reflectides.  

 

Finalitzat el debat la proposta resta consensuada d’acord amb la transcripció anterior i 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la participació 

de tots els regidors i desitjant bones festes, quan són les quinze hores i de tot lo dit s’estén 

aquesta acta, que com a Secretari, certifico 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


