ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 6)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 27 d'octubre de
2015, 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. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger
Santaló Puig, Srta. Jasmina Pujolar Font, Sr. Joan Prada Pujolar i Sr. Xavier Gelis 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.
Abans d’iniciar l’ordre del dia demana si algú té cap objecció perquè el Grup d’Esquerra faci
constar en acta la felicitació pel nomenament que ahir, en sessió de constitució del Parlament
català, es va fer de la Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís, com a Presidenta del
Parlament de Catalunya.
El Ple s’hi avé i l’alcalde passa la paraula al Sr. Balés perquè llegeixi el text que es proposa
trametre al Parlament, i que diu:
“L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca reunit en sessió plenària el 27 d’octubre del 2015
saluda a la Molt Honorable Senyora Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de
Catalunya, en motiu del seu recent nomenament.
El consistori de Castellfollit de la Roca felicita a la nova presidenta del Parlament de
Catalunya, alhora que li desitja molts encerts en el decurs de la seva gestió que ens ha de
portar cap a la proclamació de l’Estat català lliure i sobirà.
Quedem a la vostra disposició i a la del futur president de la Generalitat.
Visca la República Catalana!”
Tothom hi està d’acord.

2.- DESPATX D’OFICI
El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des del Ple de data
13/10/2015 fins el dia d’avui, s’arxiva com a annex I d’aquesta acta.
El Sr. alcalde informa que s’està gestionant la compra d’un ordinador nou per les oficines
municipals, atès que el que hi ha a la recepció ha quedat absolet i no té prou capacitat per
gestionar programes necessaris actualment. Part de la subvenció concedida per la Diputació
de Girona dins la campanya “Accés a les Noves Tecnologies” es destinarà a l’adquisició
d’aquest ordinador.

També fa saber que s’ha renovat el conveni de lloguer de les dues parcel·les del c/Pau Casals,
propietat de Joan Canadell, que es fan servir d’aparcament públic de vehicles, perquè tot i que
s’anava utilitzant i que es pagava el preu establert, el contracte no estava vigent.
El Sr. Gelis, com a conseqüència d’un escrit presentat per Sorea, demana com està el projecte
de la canonada que està pendent de realitzar i que semblava i és molt urgent de realitzar-lo,
perquè l’actual es trenca molt sovint, cosa que comporta pèrdua d’aigua, més cost de bombeig
i la molèstia de veïns i propietaris per on passa l’actual canonada.
El Sr. Reverter respon que aquest és un tema que l’equip de govern té molt present, i que les
actuacions prèvies passen per renovar el contracte de gestió del servei d’aigües, perquè
actualment està caducat i que la Llei de Contractes vigent ara mateix no contempla la figura
d’arrendament de serveis.
Per tant, estem treballant en aquest afer, i quan tinguem la nova contractació a punt,
intentarem que l’empresa adjudicatària pugui finançar tot o parcialment el projecte de la
Canonada.
El Ple se n’assabenta.
Es dóna compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 19/10/2015 que autoritza la instal·lació d’un contenidor a la pl. del cingle
del 20 al 23 d’octubre de 2015.
- Decret de data 21/10/2015 que autoritza la reparació de la teulada i esquerdes a la façana
de la casa situada a la ctra. d’Olot, 27
El Ple se n’assabenta.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ CREACIÓ I/O DEROGACIÓ D’ORDENANCES
MUNICIPALS PER AL 2016
El Sr. alcalde fa una introducció explicant que aquest any s’han estudiat les ordenances
municipals i que els canvis són ajustaments per adequar-les a la realitat.
Les escombraries s’abaixaran de tarifa, perquè, tot i que el servei costa més car, el tonatge de
recollida i tractament ha baixat i ha permès rebaixar un 4,59 % el cost respecte de l’exercici
2015.
S’ha previst una taxa per ocupació dels espais públics per a rodatges cinematogràfics de
caràcter empresarial, tant cinema, com reportatges comercials o publicitat.
També s’han creat tarifes sobre l’ús dels locals del Centre Cívic i de l’Església Museu per a
actuacions, espectacles públics, convencions de promoció privada i de caràcter lucratiu, i
previst un màxim per a la venda d’entrades, amb les excepcions de menors i amb bonificació
per a jubilats. Per a cada cas, el preu s’establirà per Decret.
S’han modificat els trams de les bonificacions i s’han ampliat a tots els serveis, per ajustar-les
a les necessitats familiars amb rendes molt baixes.

S’han establert alguns incentius per promoure comportaments d’activitats socials perquè
millorin la sostenibilitat mediambiental, les condicions de vida i l’economia dels veïns del
municipi.
I dit això passa a llegir la proposta que diu:
“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.
Se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la modificació, de les Ordenances
Fiscals, d’impostos municipals, taxes i preus públics per a l’exercici 2016.
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i preus públics
següents:
A)

IMPOSTOS:

Ordenança fiscal número 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
a)
Es modifica l’apartat 1.a) de l’article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà
redactat com segueix:
Els tipus de gravamen general aplicables a aquest Municipi, seran els següents:
b)

Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 0,88%.

Ordenança fiscal
MECÀNICA:

número

a)
S’afegeix el
BONIFICACIONS:

punt

2

2.

a

IMPOST

l’article

SOBRE

5è.

VEHICLES

EXEMPCIONS,

DE

TRACCIÓ

REDUCCIONS

I

2.Gaudiran d’un bonificació del 50% de la quota de l’impost els vehicles elèctrics o
bimodals, sempre que la segona font d’energia no sigui contaminant. Com ara biogàs, gas
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals. I quan la seva potència
fiscal sigui inferior als 20 HP.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà presentar la fitxa tècnica del vehicle on constin les
seves característiques tècniques.

Ordenança
fiscal
número
INSTAL·LACIONS I OBRES:

3.

IMPOST

SOBRE

b)
Es modifica l’apartat B) BONIFICACIONS
BONIFICACIONS, que quedarà tal com segueix:
B)

de

CONSTRUCCIONS,

l’article

8è.

QUOTA

I

BONIFICACIONS:

Es podran concedir a instància de part, prèvia sol·licitud dels interessats, les següents
bonificacions a la quota de l’impost:
1.- En les obres de rehabilitació (1) s’aplicarà la següent bonificació a la quota:
a) En edificis ubicats a l’àmbit d’aplicació del Pla Especial del Barri Vell ............. 30%
b) En la resta d’edificis del terme municipal ............................................................. 15%
(1) 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 preu d’adquisició, si aquest
habitatge s’ha adquirit durant els 2 anys immediatament anteriors a l’inici de les obres de
rehabilitació, o bé, en altres casos, del valor de mercat que tenia l’habitatge en el moment de
començar a rehabilitar-lo. A aquest efecte, s’ha de descomptar, del preu d’adquisició o del
valor de mercat de l’habitatge, la part proporcional que correspon al sòl.
2.- En les obres de nova construcció d’edificis ubicats a l’àmbit d’aplicació del Pla Especial
del Barri Vell ......................................................................................................................... 30%
3.- Obres i instal·lacions
discapacitat...........90%

d’adequació

de

l’habitatge

habitual

per

raons

de

4.- En la rehabilitació de façanes........................................................................................... 90%
a)
S’afegeix l’apartat 5 a
AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS:

l’article

11è.

RÈGIM

DE

DECLARACIÓ,

5.- Per al control de les llicències d’obres majors, s’estableix l’obligació d’exhibir a l’obra el
cartell identificatiu de la llicència, facilitat per l’Ajuntament.
Ordenança fiscal número 4. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA:
a)

S’afegeix el punt b) a l’article 5è. EXEMPCIONS OBJECTIVES:

b.
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de l‘habitatge habitual en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de
l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute
hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es
comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior al dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de
les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A
aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
b)

Es modifica l’article 10è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà tal com segueix:

La Quota de l'impost serà el que resulti d'aplicar a la base imposable els tipus següents:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps entre un i cinc anys, el 25,00%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el 25,00%.
c) Els increments de valor generats en un període fins a quinze anys, el 25,00%
d) Pels increments de valor generats en un període fins a vint anys, el 25,00%.
B)

TAXES:

1.
Ordenança fiscal número 6. REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS:
a)

Es modifica l’epígraf quart de l’article 7è. TARIFA, que quedarà tal com segueix:

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme i instal·lacions i obres:
DOCUMENT
1

Informes tècnics, a part d’un expedient

TARIFA
2016
35,65

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
Certificacions urbanístiques a tercers
Informes sobre característiques de terrenys
Expedients concessió de rètols, mostres, etc.
Autorització d’instal·lacions de grues, contenidors i
semblants
Còpies de plànols del PGOM
Cèdula urbanística
Llicència parcel·lacions i segregacions , per cada m2 de
finca
Expedients de llicències d’obres menors
Expedients de llicències d’obres majors
Tramitació expedients de comunicació d’obres
Llicència 1ª. Ocupació, per cada habitatge
Concessió d’autorització, tendalls i semblants
Expedient concessió llicència de taxis
Pròrrogues de llicències
Llicència de divisió d’immobles per m2

73,45
73,45
73,45
9,85
36,75
36,75
73,45
0,25
26,30
110,25
20,00
41,60
12,20
36,75
36,75
0,50

b)
Es modifica l’article 8è. BONIFICACIONS DE LA QUOTA, que quedarà tal com
segueix:
Els certificats expedits a les Oficines Municipals, necessaris per l’obtenció d’ajuts a les
famílies, es bonificaran en un 100% en el supòsit de famílies derivades dels Serveis Socials.
2.
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:

CONCEPTE

TARIFA 2016

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

468,79 €

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

722,40 €

Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació

167,37 €

Informes tècnics en matèria de:
-

Canvis no substancials ambientals
Assistència tècnica ambiental
Consulta prèvia inici activitat
Competències municipals Annex I

- Control inicial / periòdic
- Amb visita d'inspecció
- Sense visita d'inspecció
- Sonometries
- Diürna
- Nocturna
- Mesures de seguretat en cas d'incendi
(inclou visita en cas que sigui necessària)
Certificats, verificació de documentació i conformitats (sense
informe ni visita)
- Autoconsums
- Ramadera extensiva
- Tallers artesanals
- Certificats
- Trasllats Generalitat
- OGE
- Turisme
- Ensenyament

104,41 €

722,40 €
104,41 €

219,48 €
351,17 €
261,43 €

48,85 €

3.
Ordenança fiscal número 8. REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL:
a)
Es modifica l’apartat c) del punt 2.- BONIFICACIONS de l’article 5è.
EXEMPCIONS SUBJECTIVES, que quedarà tal com segueix:
c) Gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota tributària els subjectes passius que
acreditin documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors
al Salar Mínim Interprofessional.

4.
Ordenança fiscal
CLAVEGUERAM:

número

9.

REGULADORA

DE

LA

TAXA

DE

a)
Es modifica l’article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS, que quedarà tal com
segueix:
1.
Es bonifica en un 100% la quota de connexió d’habitatges consolidats que encara no
estan connectats a la xarxa pública.
2.
Gaudiran d’un bonificació del 25% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues
vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
3.
Gaudiran d’un bonificació del 50% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una
vegada i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
4.
Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que
acreditin documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors
al Salar Mínim Interprofessional.
5.
Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la
següent documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici
anterior i fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any
empadronats a Castellfollit de la Roca.
Còpia de l’últim rebut pel qual es demana la bonificació.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni
aquella que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a
d’altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya”

5.
Ordenança fiscal número 10. REGULADORA DE LA TAXA SOBRE
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES
RESI-DUS SÒLIDS URBANS:
a)
Es modifica l’apartat 3 de l’article
BONIFICACIONS, que quedarà com segueix:
3.

6è.

QUOTA

TRIBUTÀRIA

I

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCE PTE

QUOTA
2016

EPÍG RAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a ) Ha bitatges
b) Habitatges bonificats 25%
c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

128,80
96,35
64,40
12,90

EPÍG RAF 2. ACTIVIT AT S COMERCIALS
a ) Entitats finance res
b) Oficines i de spatxo s
c) Pe rruque ries, centres de bellesa i similars
d) Esta bliments no de dicats a alim entació
e ) Establiments de productes d'a lim entació
f ) Ta llers, serveis i garatges
g) Bars, cafeteries i restaura nts
h) Fonde s, pensions i hote ls
i) Aparta ments turístics, ca ses rurals i case s de poble

280,70
150,35
150,35
220,50
230,55
255,80
344,30
763,30
344,30

EPÍG RAF 3. ALTR ES ACTIVITATS ECONÒMIQUE S
De 0 a 5.000Kg/a ny
De 5.001 Kg a 20.000Kg/a ny
Més de 20.000Kg/any

687,85
1.713,10
3.427,30

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.
6.
Ordenança fiscal número 11. REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS:
a)

Es modifica l’article 3r. BASES I TARIFES, que quedarà redactat com segueix:
Classes de plaques
A Plaques per a gossos, cànon anual
B Plaques per a cases

Tipus gravàmens
3,60 €
1,80 €

C

Plaques d’obres majors

3,00

7.
Ordenança fiscal número 13. REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI
PÚBLIC LOCAL:
a)
Es modifiquen els següents apartats de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I
BONIFICACIONS:
-

Es canvia el concepte de l’apartat a), que quedarà tal com segueix:

a) Parades, barraques, casetes, espectacles, indústries de carrer i ambulants, i atraccions
situades en terrenys d'ús públic.
- S’afegeix un nou apartat b) i es renumeren els següents apartats:
b) Rodatge cinematogràfic i/o rodatges de caire comercial:
QUOTA 2015
Rodatge cinematogràfic i/o rodatges de caire 100,00€/dia
comercial
- S’afegeix un nota a l’apartat e) Obertura de rases:
Nota: La reposició de paviment s’haurà d’efectuar amb el mateix material que l’original
(basalt, etc.)
8.
Ordenança fiscal número 15. REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE:
a)
Es modifica l’article 5è. BENEFICIS FISCALS, que quedarà redactat tal com
segueix:
a) Gaudiran d’un bonificació del 25% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues
vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
b) Gaudiran d’un bonificació del 50% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una
vegada i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que
acreditin documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors
al Salar Mínim Interprofessional.

d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la
següent documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici
anterior i fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any
empadronats a Castellfollit de la Roca.
Còpia de l’últim rebut pel qual es demana la bonificació.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni
aquella que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a
d’altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
9.
Ordenança fiscal número 22. REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL:
a)
Es modifiquen els apartats 3 i 6 de l’article 2n. FET IMPOSABLE I SUPÒSITS DE
NO SUBJECCIÓ, que quedaran tal com segueix:
3.
En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat i altres mitjans de comunicació que es prestin, total
o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
6.
No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques,
quan no siguin titulars de les instal·lacions.
b)

Es modifica l’article 3r. SUBJECTES PASSIUS, que quedarà tal com segueix:

1.
Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important
del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat i altres
d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2.
També són subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra ÒPTICA, televisió per cable o qualsevol altra tècnica
quan siguin titulars de les mateixes.

C)

PREUS PÚBLICS:

1.
Ordenança fiscal número 23. REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL:
a)
Es modifiquen els punts 1. Església vella i 3. Centre cívic de l’article 4t. QUANTIA, i
quedaran tal com segueix:
LOCAL
1. Església vella

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT
Taxes per ús d'exposicions

QUOTA
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

Entrades

a) General: Fins a 5,00€
per visites
Exempcions:
Veïns
empadronats al municipi,
menors
de
12 anys,
persones amb discapacitat.
Bonificació del 50% pels
jubilats
b)
Actes/espectacles:
Segons tarifes en cada
espectacle
Nota: Per Decret d'alcaldia
s'establiran prèviament les
tarifes en cada cas concret.

DIPÒSIT/
FIANÇA

3. Centre cívic

a) Festes i similars
b) Altres activitats
c) Actes/espectacles

258,00€/dia
10,35€/hora
Segons tarifes
espectacle

103,00 €
en

cada

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

SEGON.- Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexos 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 01/01/2016, per tal que puguin entrar en vigor l’exercici
econòmic 2016.
El Ple ho aprova per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA ASSEGURANÇA DE RC PER A
AUTORITATS I PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Atès que cada vegada es fa més convenient de contractar una assegurança de responsabilitat
civil i econòmica per la defensa de possibles conflictes jurídics derivats d’actes culposos per
part d’autoritats, càrrecs electes, tècnics de l’administració, funcionaris de carrera, funcionaris
interns i personal laboral de l’administració local,
Atès que s’han demanat diverses propostes.
Atès que BBVA ha ofert una proposta que té una cobertura extensa a un preu més econòmic
que d’altres consultades. Per a municipis de fins a 1000 habitants costa 477,68€ i si es vol

cobertura opcional per ampliació de període per un període informatiu especial per a antics
assegurats de fins a 3 anys, la quota augmenta un 10%.
El Sr. alcalde proposa al Ple:
PRIMER.- Contractar amb BBVA, la pòlissa d’assegurança de APAP Ajuntaments, per la
defensa de possibles conflictes jurídics derivats d’actes culposos per part d’autoritats,
càrrecs electes, tècnics de l’administració i funcionaris de carrera, funcionaris interins i
personal laboral de l’administració local, així com dels danys i perjudicis que els actes dels
assegurats puguin comportar, per un import de 477,68€.
SEGON.- Contractar la cobertura opcional per ampliació del període informatiu de 3 anys,
tant anterior i posterior a la signatura o cancel·lació de contracte respectivament, per un
complement del 10% del cost principal.
TERCER.- Facultar l’alcalde Sr. Reverter per signar la documentació que sigui necessària per
la seva contractació.
El Ple ho aprova per unanimitat.

5.-PROPOSTA MOCIONS
El Sr. alcalde proposa al Ple l’adhesió la moció: SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE
L’ESTAT A LA NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA,
passant la paraula al Sr. Balés la llegeix tot seguit:
“Exposició de motius
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a)
Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b)
Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts
a l’art. 252-4)
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió
de la vigència i aplicació de la normativa
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la
llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat
L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua,
energia i gas.
L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures
La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministraments
bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament
dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas.

Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el
Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de
l’esmentat Decret
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa
Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC)
el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP
promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost.
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua, gas i electricitat
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció previament a la
concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de
garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2i
disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest
motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini
per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de
2015. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.
El grup municipal d’ERC , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de
l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de
pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presenta aquesta MOCIO i demanem
que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents punts:
1.- L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca rebutja enèrgicament l'actitud del govern de
l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que
es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa
referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que
concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests
serveis

4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes”
El Ple s’hi avé i aprova la moció per unanimitat.

6.-ASSUMPTES URGENTS
Des de la convocatòria fins ara el Sr. alcalde constata que no se n’ha donat cap.
El Ple se n’assabenta.

7.-ASSUMPTES DE TRÀMIT
Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures entrades al Registre municipal des de l’últim
Ple, per un total de 16.360,72€.
El Sr. Gelis demana què es paga a Bernat Costa Castilla.
El Sr. alcalde respon que és un assessor al qual acudeix l’equip de govern per consultar
alguns temes de gestió municipal.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II
d’aquesta acta)

Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Miquel Reverter Tres, alcalde, 161,93€ en concepte de desplaçaments a Girona, Lleida i
Olot per assistir a diversos actes relacionats amb el càrrec.
- A Fidel Balés, tinent d’alcalde, 86,75€ en concepte de dietes pel dinar dels companys de
consistori per l’anada a Lleida, a la fira de Municipalia.
- A Anna M. Serra, secretària de l’Ajuntament, 40,25€ per dietes d’esmorzar en la visita
feta a Urbanisme conjuntament amb polítics i tècnics.
El Ple se n’assabenta.
I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix l’assistència
dels assistents 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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