ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 21)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 2 de novembre de
2016, s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcaldepresident Sr. Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra.
Bàrbara Asencio Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Roger Santaló Puig, Sr. Francesc Reixach i
Planella, Srta. Jasmina Pujolar Font, Sr. Xavier Gelis Pujolar i Sr. Joan Prada Pujolar.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent passat prèviament una còpia de l’ esborrany de l’acta del ple de 9-8-2016, el Ple la
troba correcta, i s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
El Sr. alcalde saluda als presents donant-los la benvinguda i abans d’iniciar el Ple, en nom propi
i de tot el consistori, dóna el condol al Sr. Balés per la recent defunció de la seva mare.
També informa que el passat dissabte 22 d’octubre el convilatà, Sr. Pepe Soto, va embarcar en
el port de Santa Margarita de Roses, amb el catamarà que ell mateix s’ha construït al pati de
casa seva. Representants de l’ajuntament i altres veïns de Castellfollit van anar a acompanyar-lo
al port per celebrar un comiat molt somiat per l’autor de la gesta.
El Sr. alcalde va fer un petit discurs de comiat en el qual s’hi lloava la seva perseverança en
aquest objectiu, amb unes circumstàncies de salut ben adveres, i li agraïa la promoció que el seu
projecte ha portat al poble de Castellfollit a nivell de tot Catalunya, i amb l’esperança
d’allargar-la a nivell de l’Estat i també d’ultramar.
Tot i desitjant-li molta sort en nom del poble sencer, li va atorgar la insígnia de “veí distingit de
Castellfollit de la Roca”
El Sr. alcalde anuncia que aquest Ple, en ser extraordinari, no es dona compte ni del despatx
d’ofici, ni de la relació de factures ni dels decrets.

3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 2017
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 el que determinen els articles del 15 al 19, i del 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de

Atès l’informe emès per secretaria–intervenció i d’acord amb els estudis econòmic- financers
dels diferents tributs municipals.
L’alcalde–president de l’Ajuntament sotmet la proposta a la consideració del Ple de la
Corporació la següent proposta d’acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment de modificació, dels impostos, les ordenances fiscals, i
preus públics municipals per a l’exercici 2017 següents:
L’adaptació i actualització del text de les Ordenances Fiscals per l’entrada en vigor de:
La Llei 34/2015 de modificació parcial de la Llei 58/2003, Llei General Tributària.
La Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La Llei 40/2015, Llei de Règim jurídic del sector públic.
IMPOSTOS:
- Ordenança fiscal número 1. Impost sobre béns immobles:
Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà redactat com
segueix:
Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana, el 0,85%.
- Ordenança fiscal número 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
Es modifica l’apartat b) i s’afegeix el c) del punt 1 de l’article 5è. Exempcions, reduccions i
bonificacions:
b) Gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles històrics.
c) Gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de l’impost aquells vehicles que tinguin
una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva
fabricació, o si aquesta no es conegués, prenent com a tal la de la seva primera
matriculació.
- Ordenança fiscal número 3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Es modifica la nota (1) de l’apartat B) bonificacions de l’article 8è. Quota i bonificacions, que
quedarà tal com segueix:
D’acord amb els conceptes de rehabilitació contemplats en les normes de l’Impost de la Renda
de les Persones Físiques IRPF, les obres de rehabilitació seran aquelles que tinguin per objecte
principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les
estructures, les façanes o les cobertes i altres d’anàlogues, sempre que el cost global de les

operacions de rehabilitació superin el 25% del valor cadastral de l’habitatge a efectes de l’IBI,
en la part de la construcció.
TAXES:
- Ordenança fiscal número 7. Reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats
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:
Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà redactat com segueix:
CONCEPTE

TARIFA 2017

Verificació i control obertura en règim de comunicació
- Baix risc
- Annex III
- Recreativa
Tramitació obertura en règim de llicència municipal
- Annex II
- Recreativa
Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació
Verificació documental i conformitats
- Comunicació innòcues
- Certificat d'activitats
Informes tècnics en materia de:
- Canvis no substancials ambientals
- Assistència tècnica ambiental
- Consulta prèvia inici activitat
- Competències municipals Annex I
CONCEPTE
- 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)

513,12 €

773,29 €

202,36 €
79,50 €

144,54 €
125,91 €
125,91 €
125,91 €
TARIFA 2017
145,42 €
232,67 €
814,36 €
174,51 €
219,48 €
351,17 €
314,78 €

CONCEPTE

TARIFA 2017

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

513,12 €

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

773,29 €

Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació

202,36 €

Verificació documental i conformitats
- Comunicació innòcues
- Certificat d'activitats

79,50 €

Informes tècnics en matèria de:
- Canvis no substancials ambientals
- Assistència tècnica ambiental
- Consulta prèvia inici activitat
- 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)

144,54 €
125,91 €
125,91 €
125,91 €
145,42 €
232,67 €
814,36 €
174,51 €
219,48 €
351,17 €
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. QUOTA TRIBUTÀRIA I BONIFICACIONS,
que quedarà com segueix:
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE

QUOTA
2017

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

141,60
106,20

c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

70,80
14,20

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

308,50
165,25
165,25
242,35
253,40
281,15
378,40
838,90
378,40

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

755,95
1.882,70
3.766,60

Notes:
- 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. Reguladora de la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial de domini públic local:
a) S’estableix la següent bonificació en el punt 1 de l’apartat c) de l’Article 6è. Quota
tributària i bonificacions:
L’ocupació per obres i instal·lacions en el Barri Vell, ubicades als carrers Església, del Cingle,
Major, de la Plaça, Fortí i a la plaça del Cingle (integrats en el plànol que s’adjunta) tindran una
bonificació del 50% en la quota a pagar.
- 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

PREU PER
INSPECCIÓ O
INFORME 2017
145,79€
181,16€
145,79€
181,16€
145,79€
181,16€

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
Fruiteries i verduleries amb elaboracions
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-Restaurant, restaurant i saló de banquets
Bar
Rostisseria i plats preparats
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia
Queviures i congelats
Supermercats i hipermercats
Mercat municipal (sedentari)
Tatuatges i pírcings

128,04€
181,16€
145,79€
128,04€
128,04€
145,79€
181,16€
128,04€
145,79€
145,79€
181,26€
128,04€
181,16€
128,04€
145,79€
216,73€
216,73€
162,18€

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.
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 01/01/2017, per tal que puguin entrar en vigor l’exercici econòmic 2017.
El Ple ho aprova per majoria, amb l’abstenció del Grup de CIU.

4.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Proposta de moció de suport al Referèndum, al Procés constituent i als ens locals i electes
investigats per processos relacionats amb la sobirania.
Antecedents
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució
que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya,
com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l'estat un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del
Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de
les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i
ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar
cap a un nou model d’estat.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a
partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la
independència, com a molt tard, el setembre de 2017.
SEGON.- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que
les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació
de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal
socialment i política.
TERCER.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de

Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica,
lliure i democràtica.
QUART.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.
Dietes i desplaçaments
S’aprova pagar:
- A Miquel Reverter, un pagament de 116€ per un desplaçament a Barcelona, convidat per
TV3 per explicar el tema de Pepe Soto i el catamarà i un desplaçament a Salt per l’homenatge a
Josep Garrell.
- A Bàrbara Asencio, un pagament de 13,05€ per diversos desplaçaments a Olot per temes
relacionats amb la gestió de la seva àrea.

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.
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