AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2017 (CONVOCATÒRIA NÚM.
33)

A la Sala de Plens "Espai Cultural Sant Roc", a les 8 del vespre del dia 2 de novembre
de 2017,
s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l’alcaldepresident, el Sr. Miquel Reverter Tres.
Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra. Bàrbara Asencio Serret, Sr.
Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Srta. Jasmina Pujolar Font, el Sr.
Joan Prada Pujolar i el Sr. Xavier Gelis Pujolar.
Excusa la seva absència la regidora Sra. Helena Coll Vila,
Ha actuat com a secretari el Sr. Lluís Muñoz Lloret, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.
Ordre del dia :
PART DISPOSITIVA

1. Proposta d'aprovació de les Ordenances Fiscals 2018.
Atès el que determinen els articles del 15 al 19, i del 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i demés disposicions concordants i en atenció als diferents informes i estudis que
consten a l’expedient.
Atès l’informe emès per Secretaria – Intervenció i d’acord amb els estudis econòmicfinancers dels diferents tributs Municipals.
L’Alcalde – President de l’Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la Corporació
la següent proposta d’acords: de creació i/o modificació, de les Ordenances Fiscals, i
Preus Públics per a l’exercici 2018:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i preus
públics següents:
A) IMPOSTOS:
1.

Ordenança fiscal número 1. Reguladora de l’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES:

a) Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà
redactat com segueix:
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b) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 0,83%.
2.

Ordenança fiscal número 3. Reguladora de
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:

l'IMPOST

SOBRE

a) Es modifica l’article 2n. FET IMPOSABLE, que quedarà redactat com segueix:
Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins el terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o
per la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia,
sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a
l’Ajuntament de Castellfollit.
B) TAXES:
1.

Ordenança fiscal número 6. Reguladora de la TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS:

a) Es modifiquen els punts 10, 11 i 12 de l’Epígraf quart de l’article 7è. TARIFA:
10 Expedients d’obres menors
11 Expedients d’obres majors
12 Tramitació expedients de comunicació d'obres
2.

50,00
150,00
40,00

Ordenança fiscal número 7. Reguladora de la TAXA PER LA TRAMITACIÓ
DE LES ACTVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I
COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE
DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009,
DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES:

a) Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà redactat com
segueix:
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CONCEPTE

TARIFA 2018

Verificació i control obertura en règim de comunicació
- Baix risc
- Annex III
- Recreativa
- Innòcua

256,43 €

Tramitació obertura en règim de llicència municipal
- Annex II
- Recreativa

773,29 €

Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació

256,43 €

Verificació documental i conformitats
- Certificats d'activitats

90,63 €

Informes tècnics en matèria de:
- Canvis no substancials ambientals
- Assistència tècnica ambiental. Consulta prèvia inici activitat i
competències municipals Annex I
- Control inicial / periòdic
- Innòcua/Baix risc
- Annex III
- Annex II
- Sense visita d'inspecció
- Sonometries
- Diürna
- Nocturna
- Mesures de seguretat en cas d'incendi (inclou visita en cas
que sigui necessària)

3.

144,54 €
125,91 €

165,79
232,67
814,36
174,51

€
€
€
€

263,38 €
421,40 €
314,78 €

Ordenança fiscal número 10. Reguladora de la TAXA SOBRE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
SÒLIDS URBANS:

a) Es modifica l’apartat 3 de l’article 6è.
BONIFICACIONS, que quedarà com segueix:
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

QUOTA

TRIBUTÀRIA

I
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CONCEPTE

QUOTA
2018

EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a) Habitatges familiars ocupats i desocupats
b) Habitatges bonificats 25%
c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

148,70
111,50
74,35
14,90

EPÍGRAF 2. ACTIVITATS COMERCIALS
a) Entitats financeres
b) Oficines i despatxos
c) Perruqueries i Centres de Bellesa i similars
d) Establiments no dedicats a alimentació
e) Establiments de productes d'alimentació
f) Tallers, serveis i garatges
g) Bars, cafeteries i restaurants
h) Fondes, pensions i hotels
i) Apartaments turísitcs, cases rurals i cases de poble

323,90
173,50
173,50
254,45
266,05
295,20
397,30
880,85
397,30

EPÍGRAF 3. ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
De 0 a 5.000Kg/any
De 5.001 Kg a 20.000Kg/any
Més de 20.000Kg/any

793,75
1.976,85
3.954,95

Notes:

4.

- Les activitats de temporada que s’exerceixin un màxim de mig any, pagaran el
50% de la quota.
- Les activitats que presentin el certificat de gestió externa de residus, tributaran en
un 70% de la quota corresponent.
Ordenança fiscal número 13. General de la TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC
LOCAL:

a) Es modifiquen els apartats a.1) i e) de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I
BONIFICACIONS, que quedaran tal com segueix:
a) Parades, barraques, casetes, espectacles, indústries de carrer i ambulants, i atraccions
situades en terrenys d'ús públic.
QUOTA
2018
1. Per venda: llocs, parades i semblants
Mínim, per dia (fins 5 ml.)

4,45€ ml
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Per cada ml d'excés de 5 ml, per dia
Parades fira / mercats esporàdics, per dia

0,55€ ml
5€ ml

e) Obertura de rases:
QUOTA 2018
- Amb reposició de paviments-asfalt, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera amb panot, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera de formigó, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera de basalt de la Garrotxa,
per cada m2 i amb un mínim de 0,50 m2
- Sense reposició de paviments, per cada ml

36,50 €
62,25 €
41,20 €
100,00 €
22,10 €

Nota: La reposició de paviment s'haurà d'efectuar amb el mateix material que
l'original (basalt, etc).

5.

Ordenança fiscal número 19. Reguladora de la TAXA PER A LA
TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL
PÚBLIC:

a) Es modifica l’article 9è. TARIFA, que quedarà tal com segueix:
S’estableixen les següents tarifes:
TIPUS ESTABLIMENTS/ACTE GRAVAT

Carnisseries sense obrador
Carnisseries amb obrador o elaboracions
Peixateries i bacallaneries sense elaboracions
Peixateries i bacallaneries amb elaboracions
Formatgeries
Productes làctics i formatges
Fleques i pastisseries sense obrador
Fleques i pastisseries amb obrador
Xurreries i pastes alimentàries
Minoristes de cereals i de les seves farines
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes
d’envinagrats
Fruiteries i verduleries amb elaboracions

PREU PER
INSPECCIÓ O
INFORME 2018
148,70€
184,88€
148,70€
184,88€
148,70€
184,88€
130,60€
184,88€
148,70€
130,60€
130,60€
148,70€
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Venda i elaboració de llegums cuits
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense elaboracions
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboracions
Xocolata, cafè, té, infusions
Bar
Bar-Restaurant, restaurant i saló de banquets
Venda de menjar per emportar sense elaboració
Venda i elaboració de menjar per emportar
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia
Begudes
Queviures i congelats
Supermercats i hipermercats
Mercat municipal (sedentari)
Sales de màquines expenedores
Altres
Tatuatges i pírcings

6.

184,88€
130,60€
148,70€
148,70€
130,60€
184,88€
148,70€
184,88€
130,60€
130,60€
148,70€
221,06€
221,06€
130,60€
165,42€
165,42€

Ordenança fiscal número 23. Reguladora del PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL:

a) Es modifiquen els punts 1. Església vella, 2. Local de la cooperativa, 3. Centre cívic
i 4. Local de la piscina de l’article 4t. QUANTIA:
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LOCAL

1. Església vella

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT
a) Exposicions

QUOTA

DIPÒSIT/
FIANÇA

100,00€/setmana
150,00€/2 setmanes
250,00€/mes
Bonificació del 100% a artistes locals
i entitats públiques i associacions
sense ànim de lucre

b) Casaments

103,00€ veïns empadronats al
municipi.
200,00€ altres

c) Altres activitats puntuals
2. Local de la cooperativa
3. Centre cívic

4. Local de la piscina

258€/dia
5,50€/hora

a) Festes i similars

258,00€/dia

b) Altres activitats

10,50€/hora

c) Actes/espectacles

Segons tarifes en cada espectacle
Nota: Per Decret d'alcaldia
s'establiran prèviament les tarifes en
cada cas concret.

a) Festes i similars

75,00€/dia

b) Altres activitats

7,50€/hora

103,00 €

51,55 €

SEGON: Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat,
no ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
TERCER: Un cop adoptats els acords inicials per part del Ple de la Corporació i segons
estableix l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, caldrà exposar-los al públic pel termini de 30 dies,
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament.
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Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes
previstos a l’article 18 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i presentar-hi les reclamacions que es considerin
oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments,
l’acord provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes
per resoldre-les, i aprovar definitivament les ordenances fiscals i preus públics en la part
modificada.
Un cop elevat a definitiu l’acord provisional, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la
Província l’acord definitiu i el text íntegre de les creacions i/o modificacions de les
ordenances, tot això abans del dia 01/01/2018, per tal que puguin entrar en vigor
l’exercici econòmic 2018.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Deliberacions:
Intervé el senyor alcalde-president per explicar, detalladament, tots i cadascun dels
canvis que es proposen d’introduir, de cara a l’exercici de 2018, a les diferents
ordenances fiscals a que fa referència la proposta d’acords i el per què d’aquests canvis,
cosa que fa, fonamentalment, donant lectura a la memòria de l’alcalde que figura a
l’expedient.
També justifica el senyor alcalde-president, el caràcter extraordinari de la sessió, atès
que les modificacions de les ordenances que es proposen han d’estar publicades abans
del dia 1 de gener de 2018 i que els acords que avui es proposen, com se sap, han
d’estar exposats al públic per termini de trenta dies hàbils.
A banda d’això, explica el senyor Reverter que, si els regidors/es no hi tenen
inconvenient, en acabar el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, proposarà, igualment,
que es voti una moció d’urgència que fa referència a la situació política que actualment
es viu a Catalunya i que creu que seria molt convenient que s’aprovés, arribat el cas, en
el dia d’avui.
Intervé el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (avui, PDCAT) per
demanar si és ineludible que, per a per equilibrar l’increment dels costos del servei de
recollida i eliminació dels residus sòlids urbans que ha proposat el Consell Comarcal de
la Garrotxa, s’hagi de fer l’augment de la taxa que es reflecteix a la memòria a què ha
donat lectura el senyor alcalde o si hi ha altres alternatives per a fer-hi front.
Respon l’alcalde-president que actualment, l’Ajuntament no té marge per no atendre la
puja que es demana des del Consell Comarcal. En aquest sentit, també explica que, des
del mateix Consell i atenent les previsions d’increment que ha de tenir el cost del servei
en els propers anys, es fa la recomanació que s’acordi l’increment per a l’any 2018 que
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avui es proposa. Diu que no vol parlar d’una situació d’alarma (i que de fet, estem
encara per sota de les tarifes d’altres pobles del voltant) però que sí que caldrà que,
entre tots, prenguem consciència que si no es recicla prou, els costos seguiran sent els
mateixos i que no es podrà sortir d’aquesta línia. En aquest sentit, anuncia que
l’Ajuntament farà una campanya de sensibilització i de conscienciació de la gent per a
que augmenti decididament la recollida selectiva, en benefici de tots i del medi ambient.
No hi ha altres intervencions i la proposta s’aprova , com s’ha dit abans, per unanimitat
dels assistents.
A continuació, l’alcalde-president dóna lectura, en relació a allò que ha avançat abans,
al següent
“MANIFEST:
Aquesta tarda, una Magistrada de l’Audiència Nacional ha dictat PRESÓ sense fiança
per al vicepresident i 7 consellers del nostre govern legítim, del govern elegit
democràticament a les urnes el passat 27 de setembre de 2015. Se’ls acusa de rebel·lió,
sedició i malversació, pel fet de complir amb el seu programa electoral , per posar urnes
i donar veu al poble i també per acomplir el mandat democràtic sorgit d’aquestes. Avui
és un dia negre en la suposada democràcia espanyola, on el govern del PP, amb la
complicitat del PSOE, el PSC i C’s, han consumat un cop d’estat a les institucions
democràtiques de Catalunya; aquest govern és un govern opressor, franquista i que
vulnera sistemàticament els drets més elementals dels seus ciutadans.
L’Ajuntament de Castellfollit, per mitjà del seu ple, declara que l’únic parlament i
l’únic govern que reconeixem és el legítim sortit de les urnes del 27 de setembre de
2015.
Denunciem que a Espanya no hi ha separació de poders, que la justícia està totalment
polititzada i exigim la posada en llibertat de tots els presos polítics immediatament.
Per acabar vull llegar un missatge del nostre vicepresident fet poc abans d’ingressar a la
presó:
’FEU CADA DIA TOT ALLÒ QUE ESTIGUI AL VOSTRE ABAST PERQUÈ EL BÉ
DERROTI AL MAL A LES URNES EL 21 DE DESEMBRE, DEMPEUS AMB
DETERMINACIÓ I FINS A LA VICTÒRIA’
Castellfollit de la Roca, 2 de novembre de 2017”
La declaració manifest que s’ha transcrit és aprovada per unanimitat dels assistents.
I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix
l’assistència dels presents i aixeca la sessió. I per a constància del que s'hi ha tractat i
dels acords presos, estenc aquesta acta, que certifico, amb el vistiplau de l’alcalde i
d’altres membres de la corporació que la signen.

