
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 26 de  novembre de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 
 
20.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. MARÍA BURREL BADÍA, 
SOBRE LA NOVA REGULACIÓ DEL TRIBUT DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL  
 
Amb 24 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de 
Lleida, PP i el regidor i la regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. María Burrel i 
2 abstencions del regidor i la regidora no adscrits Sr. José Mª Córdoba i Sra. Ángeles 
Ribes, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
“1r. Instar el Govern municipal a adaptar l'Ordenança Fiscal corresponent del tribut de 
la plusvàlua municipal, en el termini màxim de sis mesos, tal com estableix el Reial 
decret llei 26/2021. 
[...] 
 
8è, Instar el govern municipal a comunicar aquests acords al conjunt dels ciutadans del 
municipi, a les diferents entitats municipalistes, així com al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Govern d'Espanya, i als diferents grups parlamentaris.” 
 
Amb 4 vots a favor del Grup Municipal del PP i del regidor i la regidora no adscrits Sr. 
Sergio González i Sra. María Burrel, 20 vots en contra dels grups municipals d’ERC-AM, 
PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida i 2 abstencions del regidor i la regidora no adscrits 
Sr. José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda rebutjar els punts següents: 
 
“2n. Instar el Govern municipal a bonificar al 95% el tribut de la plusvàlua municipal en 
els casos d'herència d'habitatge en la nova regulació del tribut, així com en els casos de 
transmissions “mortis causa” i amb venda a pèrdues. 
[...] 
 
4t. Instar el Govern municipal a corregir fins a un 15% a la baixa, els valors cadastrals 
del sòl en funció del seu grau d'actualització, tal com permet i s'estableix en el Reial 
decret llei 26/2021.” 
 
Amb 4 vots a favor del Grup Municipal del PP i del regidor i la regidora no adscrits Sr. 
Sergio González i Sra. María Burrel, 14 vots en contra dels grups municipals d’ERC-AM, 
JxCat Lleida, Comú de Lleida i 8 abstencions del Grup Municipal del PSC i del regidor i 
la regidora no adscrits Sr. José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda rebutjar el 
punt següent: 
 
“3r. Instar el Govern municipal a garantir que els coeficients fixats per l'ajuntament en 
l'adaptació de l'Ordenança Fiscal corresponent al tribut de la plusvàlua municipal, 
garantiran que, en cap cas, seran superiors al que es pagaria amb la regulació anterior 
d'aquest tribut.” 



 
 
Amb 16 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, PP i el regidor i la 
regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. María Burrel i 10 abstencions dels grups 
municipals del PSC, Comú de Lleida i del regidor i regidora no adscrits Sr. José Mª 
Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda aprovar el punt següent: 
 
“5è. Instar el Govern d'Espanya a presentar la nova regulació del tribut de la plusvàlua 
municipal a través d'un projecte de Llei que adapti el text de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional, substituint al Reial 
decret llei 26/2021.” 
 
Amb 18 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, Comú de Lleida, 
PP i el regidor i regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. María Burrel i 6 vots en 
contra del Grup Municipal del PSC i 2 abstencions del regidor i regidora no adscrits Sr. 
José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda aprovar els punts següents: 
 
“6è. Instar el Govern d'Espanya a crear un fons extraordinari i a responsabilitzar-se de 
la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments. 
 
7è. Instar el Govern d'Espanya a crear un fons compensatori permanent per als 
ajuntaments que compensi la pèrdua i la reducció d'ingressos que es pugui ocasionar i 
que generi el nou mètode de càlcul del tribut de la plusvàlua municipal, en compliment 
del principi de suficiència financera.” 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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