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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2015. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 35 minuts del dia 6 de 
novembre de 2015, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar 
sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias 
d’Alcalde, i amb l’assistència del senyors/es regidors/es Carme Lledó i Martínez, Rosa Maria 
Serra i Oliva, Òscar Aparicio i Ledesma, Carolina Herrero i Ruiz, Raquel Todolí i Martínez i 
Miguel Largo i Coca adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-CP”, 
els senyors Xavier Guix i Carrera i el senyor Francisco José Moreno i Rodríguez, adscrits al 
grup municipal de “Convergència i Unió”, i el senyor Tomàs Toledo i Gonzàlez adscrit al grup 
municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. 
 
No hi assisteix la senyora Marta Fabregat adscrita al grup municipal “d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal”, qui ha excusat prèviament la seva absència. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 13 hores i 35 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació del 
assumpte inclòs al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 
MUNICIPALS A EFECTES D’1 DE GENER DE L’ANY 2016. 
 
El senyor Alcalde comenta als regidors i regidores que en l’actual període de finals d’octubre i 
principis de novembre correspon procedir a la modificació de les ordenances fiscals a efectes 1 
de gener de 2016.  
 
Indica que el criteri general ha estat el de la congelació dels tipus impositius si be hi ha una 
afectació en l’IBI deguda bàsicament a que aquest any 2016 serà el primer any en que no tindrà 
eficàcia el Reial Decret que incrementava la base imposable de les finques el valor cadastral de 
les quals superava el 50% de la mitjana, i que un segon factor a tenir en compte és la reducció 
que operen en els valors cadastrals la revisió efectuada l’any 2004.  
 
Afegeix que també es contempla un increment d’un 2,5% pel que respecta la Taxa de recollida 
de residus sòlids urbans degut bàsicament a l’increment de més del 50% de la taxa de l’Agència 
Catalana de Residus i finalment un altre ajust que es contempla és el relatiu a les quotes de la 
Taxa per a la utilització de la piscina municipal, en que es contempla un increment de la mateixa 
però amb una nova bonificació.  
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El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord que 
integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es procedeix a efectuar,  i la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
“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 tècnics 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 d’Alcaldia, els informes de la Secretaria i de la Intervenció així com els 
informes tècnics-econòmics justificatius, que obren a l’expedient.  
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Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent, 

A C O R D : 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i 
següents, així com el seu text refós.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 

- Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,5 per cent que es tracti de béns urbans.  

 
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitas econòmiques 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 
 
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal.  
 

- Article 5. Beneficis fiscals 
 
2. S’aplicarà una bonificació del 30 per cent a les persones que sol·licitin abonament per 
temporada i les quals acreditin estar empadronades amb una antiguitat de 3 mesos.  
 
La bonificació anterior serà també aplicable en aquells supòsits de persones que si bé no 
consten donades d’alta al padró municipal d’habitants, disposen d’una segona residència al 
municipi, la qual cosa hauran d’acreditar presentant el rebut de l’Impost sobre béns de 
naturalesa urbana de l’exercici en vigor.  
 
- Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 

 Euros 
1. Abonaments per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 91 € 
- Adults ( a partir de 15 anys) 46,80 € 
- Menors (a partir de 4 i fins a 14 anys) 27,30 € 
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3. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 
 
Els nens fins a 3 anys. 
 
Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i 
Obres. 
 
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals.  
 

- Article 5. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.  
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

Habitatges  
Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a 
domicili particular de caràcter familiar 

 
 
111,64 € 

 
- Article 11. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 

tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que 
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.  

 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:  

 
 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada despatx professional 169,71 € 
Epígraf segon. Allotjaments   
Residències d’avis 241,95 € 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 169,71 € 
Epígraf quart. Establiments de restauració   
A) Restaurants  241,91 € 
B) Cafeteries, bars 241,91 € 
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis.  

 

A) Perruqueries  166,55 € 
B) Camp de Golf 1.015,08 € 
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Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 

- Article 6. Quota tributària.  
 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
següents:  

 
 Euros 

a) Per expedició de fotocòpies a 
particulars:  

- Mida A4 blanc i negre 
- Mida A4 color 
- Mida A3 blanc i negre 
- Mida A3 color 
- Mida A1 blanc i negre 
- Mida A1 color 

b) Certificats, Informes urbanístics. 
c) Altres tipus de certificats. 
d) Per confrontació de documents i 

compulses. 
e) Drets acreditats per a participar en 

processos selectius convocats per 
aquesta Corporació. 

1. Nivell A1 i A2 
2. Nivell C1 i C2 
3. Nivell AP 

g) Atorgament dret connexió o escomesa 
xarxa subministrament aigua potable.  
 

 
 
0,16 € 
0,50 € 
1,00 € 
1,60 € 
5,07 € 
5,07 € 
29,53 € 
1,48 € 
 
1,48 € 
 
 
 
34,28 € 
28,67 € 
28,67 € 
 
150,26 € 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  
 

- Article 6. Quota tributària 
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 

serà de:  
 

a) Per a la Construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en edificis ja existents, 
que d’acord amb la legislació sobre l’ordenació de l’edificació, requereixin l’elaboració 
d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial: 166,76 €. 

 
b) Per moviments de terres i explanacions de terrenys: 0,05 €/m3. 

 
c) En les parcel·lacions urbanístiques, la constitució o modificació d’un règim de propietat 

horitzontal, i les operacions jurídiques que comporten un increment del nombre 
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d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior: 122,08 € / per 
parcel·la o unitat resultant.  

 
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 

posterior la quota tributària serà de 30 €. 
 
3. En els supòsits d’atorgament de pròrroga de llicències urbanístiques la quota tributària de 

315,50 €. 
 
4. En la tramitació de document acreditatiu d’innecessarietat de parcel·lació, la quota tributària 

tindrà l’import de 166,76 €. 
 
5. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment 

previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan 
el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les 
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en els apartats 
anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.  

 
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques.  
 

- Article 6 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 EUR 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el 
planejament urbanístic. 

44,67 € 

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes, o de llur modificació substancial.  

2.178,25 € 

3. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats 
amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes, o de llur 
modificació substancial. 

558,52 € 

4. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives 
en locals o recintes tancats. 

558,52 € 

5. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret 112/2010 
del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a 
l'Ordenança Municipal: 
5.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives: 558,52 € 
5.2. Modificació no substancial dels establiments. 279,25 € 
5.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en 
establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan 
sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, 
autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament). 

558,52 € 
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5.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del 
Reglament. 

223,40 € 

5.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o 
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari. 

223,40 € 

6. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura 
d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa. 

223,40 € 

7. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura 
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa.  

223,40 € 

8. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a 
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

111,70 € 

9. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a 
llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el 
control el duen a terme tècnics municipals. 

176,71 € 

10. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a 
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

176,71 € 

11. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al 
règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del 
Reglament) 

111,70 € 

12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a 
llicència ambiental. 

1.089,12 € 

13. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions d’activitats 
sotmeses al règim de comunicació ambiental.  

111,70 € 

14. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de la 
llicència o dels efectes de la comunicació. 

111,70 € 

15. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol). 

279,25 € 

 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, 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. 
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No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 28 d’octubre de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Acte seguit el senyor alcalde sol·licita si algú vol fer alguna intervenció a la qual cosa el senyor 
Francisco José Moreno Rodríguez, com a portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió” qui diu que considera que la pujada del percentatge del càlcul de l’IBI és un tema prou 
important com simplement per haver tingut algun intercanvi informatiu, i més en aquest 
moment amb la motxilla que portem darrera ja que sembla que amb això volem compensar una 
miqueta el que s’ha produït en aquests 4 anys, afegeix que també voldria saber que al respecte 
del que ha comentat del valor cadastral si ja és oficial quina serà aquesta reducció i si ja 
s’aplicarà l’any vinent.  
 
El senyor Alcalde li respon que evidentment hi pot haver intercanvi informatiu com hi ha hagut 
en diferents moments, però el que passa és que ells també tenen la obligació d’estar informats, i 
al mateix temps que l’equip de govern coneix les novetats que surten en el BOE o podrien saber 
ells, afegint que ja sap que no tots estem pendents del BOE i del DOGC però que l’alçada de 
valors cadastrals ha sortit en diferents mitjans de comunicació i a sortit publicada al BOE. 
Indica així mateix que a partir d’aquí es farà aquest ajust, i que la majoria dels rebuts l’any 
vinent pagaran menys, aproximadament un 70 o un 80 % dels rebuts. Conclou dient que 
accepten la critica i que tal com han seguit aquests darrers anys la voluntat és no aplicar més 
pressió fiscal als veïns i veïnes però que pel que fa al rebut de recollida de residus sòlids urbans, 
la senyora regidora Carolina Herrero va assistir a la darrera reunió del Consorci de residus en la 
que es va posar de manifest la voluntat de l’Agència Catalana de Residus d’aplicar, ja de cara al 
2016 l’increment del 50%.  
 
El senyor regidor Francisco José Moreno li diu que el BOE no surt res de l’increment que preten 
aplicar l’equip de govern, no tal com ho ha plantejat l’alcalde, ja que semblava que això era una 
cosa que la podien sabut ells i això era inviable.  
 
El senyor Alcalde li respon que fins que no s’aprovi avui la modificació d’ordenances fiscals no 
es vigent i per tant no pot sortir als butlletins oficials, però que la decisió del govern de no 
prorrogar amb la Llei de Pressupostos de l’Estat l’increment que fins ara s’aplicava 
automàticament i la voluntat d’abaixar els valors cadastrals, ha sortit en diferents publicacions.  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per set vots a favor, que es corresponen 
als/les set regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, i tres vots en contra, que es corresponen als/les dos regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergència i Unió” i al regidor adscrit al grup municipal “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix 
quórum l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit literalment, diu: 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i 
següents, així com el seu text refós.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 

- Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,5 per cent que es tracti de béns urbans.  

 
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitas econòmiques 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 
 
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal.  
 

- Article 5. Beneficis fiscals 
 
2. S’aplicarà una bonificació del 30 per cent a les persones que sol·licitin abonament per 
temporada i les quals acreditin estar empadronades amb una antiguitat de 3 mesos.  
 
La bonificació anterior serà també aplicable en aquells supòsits de persones que si bé no 
consten donades d’alta al padró municipal d’habitants, disposen d’una segona residència al 
municipi, la qual cosa hauran d’acreditar presentant el rebut de l’Impost sobre béns de 
naturalesa urbana de l’exercici en vigor.  
 
- Article 6. Quota tributària 
 
3. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 

 Euros 
1. Abonaments per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 91 € 
- Adults ( a partir de 15 anys) 46,80 € 
- Menors (a partir de 4 i fins a 14 anys) 27,30 € 
 
3. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 
 
Els nens fins a 3 anys. 
 
Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i 
Obres. 
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Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals.  
 

- Article 5. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.  
 
4. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

Habitatges  
Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a 
domicili particular de caràcter familiar 

 
 
111,64 € 

 
- Article 11. Quota tributària 
 
3. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 

tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que 
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.  

 
4. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:  

 
 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada despatx professional 169,71 € 
Epígraf segon. Allotjaments   
Residències d’avis 241,95 € 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 169,71 € 
Epígraf quart. Establiments de restauració   
A) Restaurants  241,91 € 
B) Cafeteries, bars 241,91 € 
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis.  

 

A) Perruqueries  166,55 € 
B) Camp de Golf 1.015,08 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 

- Article 6. Quota tributària.  
 

2. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
següents:  
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 Euros 

a) Per expedició de fotocòpies a 
particulars:  

- Mida A4 blanc i negre 
- Mida A4 color 
- Mida A3 blanc i negre 
- Mida A3 color 
- Mida A1 blanc i negre 
- Mida A1 color 

b) Certificats, Informes urbanístics. 
c) Altres tipus de certificats. 
d) Per confrontació de documents i 

compulses. 
e) Drets acreditats per a participar en 

processos selectius convocats per 
aquesta Corporació. 

4. Nivell A1 i A2 
5. Nivell C1 i C2 
6. Nivell AP 

g) Atorgament dret connexió o escomesa 
xarxa subministrament aigua potable.  
 

 
 
0,16 € 
0,50 € 
1,00 € 
1,60 € 
5,07 € 
5,07 € 
29,53 € 
1,48 € 
 
1,48 € 
 
 
 
34,28 € 
28,67 € 
28,67 € 
 
150,26 € 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  
 

- Article 6. Quota tributària 
 
6. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 

serà de:  
 

d) Per a la Construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en edificis ja existents, 
que d’acord amb la legislació sobre l’ordenació de l’edificació, requereixin l’elaboració 
d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial: 166,76 €. 

 
e) Per moviments de terres i explanacions de terrenys: 0,05 €/m3. 

 
f) En les parcel·lacions urbanístiques, la constitució o modificació d’un règim de propietat 

horitzontal, i les operacions jurídiques que comporten un increment del nombre 
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior: 122,08 € / per 
parcel·la o unitat resultant.  

 
7. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 

posterior la quota tributària serà de 30 €. 
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8. En els supòsits d’atorgament de pròrroga de llicències urbanístiques la quota tributària de 
315,50 €. 

 
9. En la tramitació de document acreditatiu d’innecessarietat de parcel·lació, la quota tributària 

tindrà l’import de 166,76 €. 
 
10. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment 

previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan 
el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les 
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en els apartats 
anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.  

 
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques.  
 

- Article 6 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 EUR 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el 
planejament urbanístic. 

44,67 € 

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes, o de llur modificació substancial.  

2.178,25 € 

3. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats 
amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes, o de llur 
modificació substancial. 

558,52 € 

4. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives 
en locals o recintes tancats. 

558,52 € 

5. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret 112/2010 
del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a 
l'Ordenança Municipal: 
5.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives: 558,52 € 
5.2. Modificació no substancial dels establiments. 279,25 € 
5.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en 
establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan 
sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, 
autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament). 

558,52 € 

5.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del 
Reglament. 

223,40 € 

5.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o 
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari. 

223,40 € 

6. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura 
d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa. 

223,40 € 
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7. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura 
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa.  

223,40 € 

8. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a 
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

111,70 € 

9. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a 
llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el 
control el duen a terme tècnics municipals. 

176,71 € 

10. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a 
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

176,71 € 

11. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al 
règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del 
Reglament) 

111,70 € 

12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a 
llicència ambiental. 

1.089,12 € 

13. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions d’activitats 
sotmeses al règim de comunicació ambiental.  

111,70 € 

14. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de la 
llicència o dels efectes de la comunicació. 

111,70 € 

15. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol). 

279,25 € 

 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, 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.” 
 
 
2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ  DE 
CRÈDITS 3/2015 DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2015 DE LA CORPORACIÓ 
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT PER 
BAIXES D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. 
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El senyor alcalde exposa al ple que el punt segon i tercer de l’ordre del dia tenen relació i que es 
remet a comentaris que s’han fet en anteriors sessions d’aquesta legislatura en el sentit plantejat 
per algun regidor dels grups municipals que no integren l’equip de govern relativa a que 
succeiria si l’Alcalde no fos diputat al parlament de Catalunya, la qual cosa així s’ha produït, ja 
que ell ha estat en nomina del Parlament de Catalunya fins el 26 d’octubre d’enguany, data en 
que s’ha constituït el nou parlament i atès que no ha estat electe com a diputat, el que es planteja 
és aquesta modificació de crèdits que es finançarà amb el que ha condonat el president de la 
Diputació de Barcelona pel que respecta a la prima de cobrança de l’OGT pel que respecta a 
l’exercici 2015. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’odre del dia, i la qual transcrita literalment diu: 
 
“ Vist el que determinen els articles 179  del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al respecte de les 
transferències de crèdits, així com per els articles 40 i 41 del R.D. 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Vist així mateix el que disposen les bases d’execució del pressupost en vigor, concretament en 
el seu Capítol II, Base 8) al respecte dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, i 10 relativa a les transferències de crèdit. 
 
Considerant que la necessitat de la modificació de crèdits és deguda a que al pressupost de 
despeses no es va tenir en compte la incorporació de l’Alcalde en dedicació exclusiva, les seves 
retribucions ni el cost corresponent a la  seguretat social, dels mesos de novembre a desembre i 
que en el Ple de la Corporació a la sessió extraordinària d’organització i funcionament del dia 
29 de juny de 2015 es va establir el règim de dedicació dels membres de la Corporació. 
 
Atès que l’aplicació pressupostària subjecta a modificació, de conformitat amb el que disposen 
els articles 179 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al respecte de les transferències de crèdits, és la que es detalla a 
continuació: 

 
A les que afecta l’augment  

 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA             Consignació             Alta                  Consignació 

                            Inicial                                               Final 

 
 

912-10000 – Retribucions bàsiques membres òrgans de govern 
 

      32.127,04               4.650,93            36.777,97 
920-16000-  Seguretat social      177.505,92            1.836,22         179.342,14 
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A les que afecta la disminució 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA             Consignat        Baixa              Consignació  

          Inicial                    Final 

 

                     Treballs realitzats per altres empreses 
 
932  22708   Serveis de recaptació a favor de l’entitat 
        8.656,16       6.487,15          2.169,01 
 
 
 
            
Vista la memòria justificativa de l’expedient número 3-2015 així com l'informe emès per la 
Secretaria – Intervenció. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent, 
 
 

A C O R D : 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 3/2015 de modificació de crèdits del pressupost en 
vigor de la Corporació mitjançant suplements de crèdit en base a baixes de crèdits de despeses 
no compromeses d’altres aplicacions pressupostàries corresponent a l’exercici 2015 de 
l’Ajuntament de Castellgalí, en els termes següents: 

 
A les que afecta l’augment  

 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA             Consignació             Alta                  Consignació 
                            Inicial                                               Final 

 
 

912-10000 – Retribucions bàsiques membres òrgans de govern 
 

      32.127,04             4.650,93            36.777,97 
920-16000-  Seguretat social      177.505,92            1.836,22           179.342,14 
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A les que afecta la disminució 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA             Consignat        Baixa              Consignació  
         Inicial                           Final 
 
                     Treballs realitzats per altres empreses 
 
932  22708   Serveis de recaptació a favor de l’entitat 
                 8.656,16        6.487,15              2.169,01 

 
 

 
Segon.-  Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial pel termini de quinze dies, previ anunci 
en Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica i en el tauler oficial d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Que l’expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat definitivament en el cas 
que no es presentin reclamacions de conformitat amb l’establert en els articles 169.1 i 179.4 del 
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 de novembre de 2015 
 
L’Alcalde-President: 

 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
A continuació el senyor alcalde sol·licita si algun grup municipal vol intervenir en la fase de 
debat, i pren la paraula el senyor regidor Tomàs Toledo i Gonzalez adscrit al grup municipal 
“d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM” qui diu que això vol dir que l’alcalde tornarà a 
cobrar el sou d’aquest Ajuntament i que òbviament que dels regidors que té no hi haurà cap 
ajustament al respecte del seu sou segons ha entès ell, afegint que aquest any això es traurà de la 
prima de cobrança de l’OGT de la Diputació de Barcelona que ha estat condonada, però es 
pregunta d’on ho trauran els tres propers anys, si ho carregaran a les arques de l’Ajuntament.  
 
A continuació pren la paraula el senyor portaveu del grup de Convergència i Unió el senyor 
Francisco José Moreno i Rodríguez qui diu que nomes hi ha un dubte consistent en que això que 
ha comentat de la seva dedicació exclusiva aquí a l’ajuntament de Castellgalí ha estat un afegitó 
ho és així. 
 
El senyor alcalde respon que al respecte del que ha dit el senyor regidor Tomas Toledo, si 
s’hagués mirat la documentació hauria vist que en el punt tercer la retribució que es planteja és 
la retribució que rebrà l’Alcalde i que és la mateixa que tenia l’any 2011, i que en el seu 
moment ja es va explicar que es disminueix el que percebien tots els regidors i regidores de 
l’equip de govern. Afegeix que la retribució de l’Alcalde i dels regidors ha de sortir del 
pressupost ordinari de funcionament i que per tant quan es presenti el pressupost de l’exercici 
2016 i dels següents hi haurà la consignació que pertoca i esperen presentar-ho quan 
correspongui i tenir el suport del ple. Conclou dient que tal com es va dir anteriorment aquest 
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any només s’havia consignat en el pressupost l’import de les dedicacions fins a les eleccions 
municipals i que després de l’aprovació del nou cartipàs, l’alcalde encara era Diputat del 
Parlament de Catalunya on hi estava en nòmina.  
 
Respecte a la pregunta formulada pel senyor regidor de Convergència i Unió que el concepte 
d’exclusiva si que a vegades es molt relatiu però que des del seu punt de vista, des del punt de 
vista compartit pels regidor i regidores de l’equip de govern, més enllà del que es va 
incrementar la dedicació dels regidors/es pel temps que ell no estava físicament a l’Ajuntament, 
entén que no ha deixat de complir en cap cas les seves funcions com a alcalde tan pel que fa a 
les responsabilitats i representacions que li pertoquen.  
 
A continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal “d’Esquerra Republicana de Cataluna-
AM” Tomàs Toledo indica que vol fer una altre pregunta consistent en saber si per aquesta regla 
de tres estan dient que els regidors cobraran menys i la dedicació dels mateixos també serà 
menor, la qual cosa el senyor alcalde li diu que això és objecte del següent punt de l’ordre del 
dia. A la qual cosa el senyor regidor Tomàs Toledo li diu que si abans la dedicació també era la 
mateixa perquè no van cobrar el sou que han de cobrar ara ja que abans cobraven 400 per fer 6 
hores i ara cobren 300 € per fer les mateixes hores, indicant que lo bo d’aquest poble es que hem 
de pensar tots pel poble i intentar minimitzar els impostos, etc, a costa dels que estem aquí. Els 
hi estan demostrant que si estan fent una feina de 4 hores per 400 € i si continuen fent-la per 3 
hores per 400€ ell creu que també es podrià fer el mateix la qual cosa és la seva opinió i segur 
que és el que pensa molta gent.  
 
El senyor Alcalde li respon que evidentment la reflexió és d’una obvietat absoluta i que el que 
és evident és que el que s’estableix de dedicació dels regidors i regidores en el cartipàs que es va 
fer en el mes de juny era d’unes hores de dedicació mínimes i li pot assegurar que aquesta 
dedicació supera en escreix aquests mínims. I que aleshores a la proposta d’acord aquestes hores 
mínimes també es redueixen essent conscients de que les superaran en escreix, I que no nomes 
aquest alcalde sinó tots els regidors i regidores estan a disposició no només d’ells per suposat, 
sinó de qualsevol veí i veïna que els hi demani. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per set vots a favor, que es corresponen 
als/les set regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, i tres vots en contra, que es corresponen als/les dos regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergència i Unió” i un al regidor adscrit al grup municipal “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix 
quórum l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit literalment, diu: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 3/2015 de modificació de crèdits del pressupost en 
vigor de la Corporació mitjançant suplements de crèdit en base a baixes de crèdits de despeses 
no compromeses d’altres aplicacions pressupostàries corresponent a l’exercici 2015 de 
l’Ajuntament de Castellgalí, en els termes següents: 

 
A les que afecta l’augment  

 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA             Consignació             Alta                  Consignació 
                            Inicial                                               Final 
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912-10000 – Retribucions bàsiques membres òrgans de govern 
 

      32.127,04             4.650,93            36.777,97 
920-16000-  Seguretat social      177.505,92            1.836,22           179.342,14 

                      
 

A les que afecta la disminució 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA             Consignat        Baixa              Consignació  
         Inicial                           Final 
 
                     Treballs realitzats per altres empreses 
 
932  22708   Serveis de recaptació a favor de l’entitat 
                 8.656,16        6.487,15              2.169,01 

 
 

 
Segon.-  Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial pel termini de quinze dies, previ anunci 
en Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica i en el tauler oficial d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Que l’expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat definitivament en el cas 
que no es presentin reclamacions de conformitat amb l’establert en els articles 169.1 i 179.4 del 
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RALTIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DELS 
CÀRREC ELECTES QUE DESENVOLUPEN EL SEU EXERCICI EN RÈGIM DE 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL I LA RETRIBUCIÓ DELS MATEIXOS. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que el tercer punt de l’ordre del dia ve relacionat amb l’anterior 
en relació a la modificació de la determinació dels càrrecs electes que desenvolupen el seu 
exercici en règim de dedicació exclusiva o parcial i la retribució dels mateixos, i que aquí és on 
es referia abans respecte dels regidors que tenen una dedicació parcial de 40 i 35 hores, els quals 
fins ara en tenien més, fet pel qual s’ajusta també a la quantitat que perceben.  
 
Acte seguit procedeix a donar lectura a la proposta d’acord que integra l’expedient la qual 
transcrita literalment diu:  
 
“Vist que per acord del ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament el ple de l’Ajuntament celebrada el dia 29 de juny de 2015, es va acordar establir 
que amb efectes del dia 13 de juny i 1 de juliol de 2015 el règim de dedicació dels membres de 
la Corporació, establint, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial les retribucions percebudes en catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de 
juny i desembre, i l’alta al règim general de la Seguretat Social. 
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Considerant que en el mateix acord del ple es va establir a favor dels membres de la Corporació 
que no tinguin reconeguda la dedicació exclusiva ni la parcial, el règim d’indemnitzacions per 
assistències a les sessions del ple, a la comissió especial de comptes i a les comissions 
informatives no permanents i a actes de la mesa de contractació. 
 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d‘abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article  166 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, els membres de les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en 
la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part. 
 
Atès que el senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, Cristòfol Gimeno i Iglesias, ha cessat del 
seu càrrec com a Diputat del Parlament de Catalunya amb efectes del dia 26 d’octubre de 2015. 
 
Vista la necessitat de procedir a recuperar la seva dedicació exclusiva en idèntics termes que 
tenia assignada abans de ser proclamat Diputat al Parlament de Catalunya i en conseqüència 
procedir a reduir les dedicacions parcials dels/les regidors/es que tenien establertes també en 
idèntics termes abans de la renúncia del senyor alcalde a la seva dedicació exclusiva. 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 

Primer: Establir que amb efectes del dia 6 de novembre de 2015, els membres de la Corporació 
que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en el règim de dedicació que es detalla: 
 

Nom i cognoms Càrrec Dedicació 
Cristòfol Gimeno i 
Iglesias 

Alcalde-President 
 

Exclusiva 

Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, obres, via 
pública i serveis locals. 
- Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Patrimoni 
 

Parcial 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

- Segona Tinent d’Alcalde 
-Regidora delegada de l’Àrea cultura, joventut, 
festes i lleure. 
 

Parcial 
 

Carme Lledó i 
Martínez 

Regidora delegada de l’Àrea d’ensenyament, 
infància i esports. 
 

Parcial 
 

Miguel Largo i Coca Regidor delegat de l’Àrea de Governació, medi 
ambient i turisme 

Parcial 
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Carolina Herrero i 
Ruiz 

Regidora delegada de l’àrea de promoció 
econòmica, ocupació, comerç i turisme 

Parcial 
  

Raquel Todolí i 
Martínez 

Regidora delegada de l’àrea de Serveis socials i 
sanitat, gent gran i de la dona. 

Parcial 
  

 
 
Segon: Establir amb efectes del dia 6 de novembre de 2015, a favor del membre de la 
Corporació que desenvolupa la seva funció en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que 
a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i 
donar-lo d’alta al règim de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribució bruta 
(EUR/any) 

14 mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/setmana 
Cristòfol Gimeno i 
Iglesias 

Alcalde-President 
 

37.625,70 €  Exclusiva 
37,5 h. 

 
 
Tercer: Establir amb efectes del dia 6 de novembre de 2015, a favor dels/les senyors/es 
regidors/es de l’Ajuntament que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, 
les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions 
brutes 

(EUR/any) 
14 mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 

Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, via pública i 
serveis locals. 
- Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda 
i Patrimoni 
 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

- Segona Tinent d’Alcalde 
-Regidora delegada de l’Àrea cultura, 
joventut, festes i lleure. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carme Lledó i 
Martínez 

Regidora delegada de l’Àrea 
d’ensenyament, infància i esports. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Miguel Largo i 
Coca 

Regidor delegat de l’Àrea de 
Governació, medi ambient i turisme 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carolina Herrero i 
Ruiz 

Regidora delegada de l’àrea de 
promoció econòmica, ocupació, 
comerç i turisme 

5.351,22 € Parcial 
 35 h. 
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Raquel Todolí i 
Martínez 

Regidora delegada de l’àrea de Serveis 
socials i sanitat, gent gran i de la dona. 

5.351,22 € Parcial 
 35 h. 

 
 
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les seves funcions, les quals 
comporten les atribucions que han estat delegades als/les senyors/es regidors/es de forma 
genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia de data 15 de juny de 2015,  i una presència efectiva 
mínima a l’Ajuntament de 35 hores al mes, excepte pel senyor regidor Òscar Aparicio i 
Ledesma amb una presència efectiva mínima de 40 hores al mes, essent compatible la dedicació 
parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els 
termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració  pública. 
 
Quart: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als 
Regidors/es afectats, fent constar a els qui hagin estat designats per a desenvolupar el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial aquesta circumstància, i que s’entendrà acceptat aquest règim per 
l’afectat/da, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació. 
 
Cinquè: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o privades 
en les que el regidor o regidora  afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als efectes del que 
disposa l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de l’excedència forçosa. 
 
Sisè: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler oficial d’edictes de la 
Corporació i al taulell d’edictes de la seu electrònica, l’acord adoptat en relació a les 
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial. 
 
No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 d’octubre de 2015. 
            
 
L’Alcalde-President: 
  
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
El senyor alcalde pregunta si algun grup municipal desitja fer alguna intervenció i el senyor 
portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” Francisco José Moreno i Rodriguez  diu 
que cedeix la paraula al senyor regidor Xavier Guix i Carrera qui diu que respecte a la feina i 
hores que els seus companys regidors efectuen a l’Ajuntament no posen en dubte que es 
compleixen però el que si posen en dubte, a la vista de com esta el poble és l’efectivitat 
d’aquestes hores, ja que seguim amb polítiques econòmiques de l’any 2000, seguim amb 
polítiques amb temes d’urbanisme molt justetes, en temes de comunicacions propies del segle 
passat en algunes zones del municipi, pel que fa al tema d’esports el mateix es limita al futbol i 
poca cosa més durant molts anys, i no hi ha cap iniciativa per part de la regidoria competent per 
a fer més ofertes. La única regidoria que veu que es mou una mica és la de cultura i ha de dir 
que algunes de les festes que ha organitzat són notòries i tenen repercussió a nivell de comarca 
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però tret d’això la sensació que els hi dona i dona a molts veïns del poble és que serien 
igualment prescindibles perquè el que busca feina no en troba, el que vol gaudir de les 
comunicacions no en té, el que té un bony al carrer allà el té i així suma i segueix.  
 
Afegeix que això ho ha dit en quan als regidors si bé s’imagina que les seves paraules els hi 
causaran poc impacte i passaran una mica d’ells com han estat passant des de fa 16 anys, però 
que si els hi queda una mica de resquícia i els ha tocat una mica, espera que els resultats del 
poble pel bé de tots els veïns i veïnes, la seva feina sigui una mica més notòria en aquests tres 
anys i mig que ens queden.  
 
Prossegueix dient que al respecte de la dedicació horària dels regidors, ha quedat molt clar en 
quan a les 35 o 40 hores, que si ho divideixen per setmana esta en 7 hores i mitja o 8 hores, però 
que tot i així exigirien al senyor alcalde i a l’equip de govern que la comunicació dels regidors i 
regidores amb els veïns i veïnes fos una mica més fluida i instarien a que tinguessin algun horari 
d’atenció al públic per part de tots els regidors en unes hores concretes, un dia a la setmana o 
dos dies al mes, on els ciutadans si puguin adreçar directament, per no tenir que anar voltant 
demanant instàncies i coses així.  
 
Respecte de les retribucions, indica el senyor regidor Xavier Guix, que la suma ve a ser en total 
de 5.351,22 € i que pensen que en aquest país el mínim interprofessional esta situat en torn als 
9.000 €, o sigui que hi ha famílies que estan vivint amb aquesta quantitat de diners i que aquest 
fet els hauria d’empènyer a complir una mica millor, o si més no que no hagi de venir l’oposició 
dir-los que la seva feina no és notòria, o que els veïns o veïnes els hi diguin a ells. Manifesta al 
respecte que en quan a la dedicació exclusiva de l’alcalde, aquesta és una reivindicació històrica 
que han fet des del grup de convergència amb la seva anterior companya Eva Llovet, amb en 
Jordi Oliveras, i amb tots els que han estat aquí asseguts, ja que no ho veuen ni creuen necessari, 
i més, si es remet ha els últims 4 anys d’aquesta legislatura o mandat en el que han vist que 
realment el poble ha seguit sense el senyor alcalde aquí, per això li ha fet una mica de gràcia 
quan al respecte del comentari sobre la dedicació exclusiva ja no sap si quan estava al Parlament 
també estava aquí ja que el senyor alcalde es com DÉU, és omnipresent i ja no sap a qui resar 
per les nits. Afegeix que en aquests dos darrers anys la sensació és que ha estat més a fora que 
no pas aquí i que en moltes Juntes d’Alcaldes ha delegat les seves funcions al primer tinent 
d’alcalde i que ara ve i recupera tot això, la qual cosa no creuen necessària quan han vist que en 
aquets dos anys el poble ni s’ha enfonsat ni s’ha cremat sense ell i amb la carrega econòmica 
que representa el seu sou. El qual cal recordar que quadruplica el salari mínim interprofessional 
d’aquest país que encara és el nostre país, si ve espera que no per molt de temps. 
 
Indica així mateix el senyor Xavier Guix que també li volia dir, com un punt més en aquests 4 
últims anys que estem debatent tot l’assumpte de l’extresorer i que creuen que la seva figura, i 
ho creuen fermament que no ha estat intimidadora per a res, o sigui que ell ha estat dos anys 
aquí i li han furtat els diners davant dels nassos, que ha estat dos anys a fora i els hi ha furtat 
igualment, o sigui per aquest cantó creuen que pel que fa al control de l’Ajuntament i al de les 
finances municipals creuen que tampoc els hi aportaran res més que no els hi aportes si l’alcalde 
no tingues la dedicació exclusiva.  
 
 Conclou dient que en quant als seus companys regidors i regidores de l’equip de govern els 
anima i de veritat a que millorin el poble si el senyor alcalde els hi permet, que la feina d’ells i 
de la seva regidoria és noti i que no hagin de tornar a tenir aquesta conversa i respecte al senyor 
alcalde, tal com ha deixat ben clar, si no existia cap mena de desconfiança en quant al control de 
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les finances municipals no veuen la necessitat de que ell carregui 37.000 € a les arques 
municipals amb el seu sou. Ni la necessitat de tenir un alcalde amb dedicació exclusiva perquè 
tampoc han vist que el poble s’hagi enfonsat en aquests últims anys, i que si li han de demanar 
alguna cosa, que imagina que ja la sap vostè, que la deu portar molt a dins des de la última 
reunió que varen tenir, és que per dignitat i per aquesta estima que ell expressa sempre cap al 
poble i vist el que ha passat aquests 4 últims anys amb les finances municipals i la falta de 
control que ha demostrat, l’únic que li poden demanar des de Convergència és la seva dimissió i 
que doni pas a algú que estigui més preparat o si més no que tingui més ganes i que les seves 
aspiracions polítiques no transcendeixin gaire més lluny de Castellgalí.  
 
Pren la paraula a continuació el senyor alcalde i diu que és evident que no comparteixen tot 
aquest diagnòstic que ha fet el senyor regidor Xavier Guix i que per tant ells votaran a favor de 
la proposta que han plantejat i que si ningú més vol intervenir passarien a l’aprovació de la 
proposta d’acord. 
 
Intervé a continuació el senyor regidor delegat de l’Àrea de Governació i Medi Ambient Miguel 
Largo i Coca, adscrit al grup municipal del “Partit dels socialistes de Catalunya-CP” qui diu que 
ell i el senyor Xavier Guix han parlat molt i li pregunta si se’n recorda quan al mes de novembre 
anava al bar, a la qual cosa el senyor regidor Xavier Guix li pregunta a quin més de novembre i 
de quin any és refereix. El senyor regidor Miguel Largo li diu que al de l’any passat i que li deia 
que encara no li havia i li deia que encara no havia trobat feina i que no volia treballar perquè 
estava esperant les eleccions i que havia de ser l’alcalde, afegint que amb el sou que tindria ja 
viuria i que es volia dedicar exclusivament a assolir l’alcaldia i que tot això són les seves 
explicacions perquè tots els demès estant tots treballant i no venen a fer-se rics a l’Ajuntament.  
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor Xavier Guix qui diu que en cap moment li va 
expressar al senyor Miguel Largo la seva seguretat de ser alcalde però si la seva pretensió i que 
així es va postular com a alcalde de Convergència i Unió per a poder governar Castellgalí i que 
l’únic que recorda que li va dir era una critica respecte a la feina que estava fent l’alcalde i com 
estava Castellgalí, i que en cap moment li va dir el que faria o no faria en primer lloc ja que 
seria molt ruc per part seva ensenyar les seves cartes. I afegeix que al respecte dels sous, si ell 
hagués estat alcalde molt probablement i no ho diu a títol personal sinó a títol del grup, que és 
molt democràtic i es decidiria entre tots el que fos més accessible però que ja li pot assegurar i 
perjurar que no hagués agafat la dedicació exclusiva, i que sinó va agafar cap mena de feina tal 
com el senyor Largo li ha dit és perquè ell va començar a preparar la seva postulació a la 
alcaldia i que finalment no va poder ser alcalde i que aquí esta i l’alcalde és el senyor Cristòfol 
Gimeno, i que havent passat aquest període de temps esta treballant i no té cap problema amb 
això.  
 
Pren la paraula a continuació el senyor alcalde qui diu que sembla que han quedat clars els 
plantejaments, que queden tres anys i mig per acabar aproximadament i que tenen molta feina 
tots i que cal que es dediquin al que és important i que després els ciutadans i ciutadanes del 
poble escolliran qui volen que segueixi i en aquest sentit si ratifiquen o no ratifiquen als 
regidors i a l’alcalde. Afegeix que aqui estan com a demòcrates i que no poden fer res mes que 
acceptar els resultats de les darreres eleccions i que el que és evident és que les darreres 
eleccions han donat el resultat present en aquest ple municipal assenyalant que tal com li he dit 
no comparteix l’anàlisi que ha fet el senyor regidor Xavier Guix ja que ells seguiran treballant, 
seguiran fent les polítiques aquestes que diu que no fan, les intentaran millorar perquè sempre és 
millorable i li pot assegurar que la dedicació d’aquest alcalde serà la mateixa que ha estat durant 
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aquests anys i que probablement, no ho sap perquè no té la bola de vidre aquests és un dels 
motius pel qual els resultats de les darreres eleccions i no un altre.  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el pleacorda per set vots a favor, que es corresponen 
als/les set regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, i tres vots en contra, que es corresponen als/les dos regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergència i Unió” i a un regidor adscrit al grup municipal “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal” la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix 
quórum l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit literalment, diu: 
 
“Primer: Establir que amb efectes del dia 6 de novembre de 2015, els membres de la Corporació 
que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en el règim de dedicació que es detalla: 
 

Nom i cognoms Càrrec Dedicació 
Cristòfol Gimeno i 
Iglesias 

Alcalde-President 
 

Exclusiva 

Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, obres, via 
pública i serveis locals. 
- Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Patrimoni 
 

Parcial 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

- Segona Tinent d’Alcalde 
-Regidora delegada de l’Àrea cultura, joventut, 
festes i lleure. 
 

Parcial 
 

Carme Lledó i 
Martínez 

Regidora delegada de l’Àrea d’ensenyament, 
infància i esports. 
 

Parcial 
 

Miguel Largo i Coca Regidor delegat de l’Àrea de Governació, medi 
ambient i turisme 

Parcial 
 

Carolina Herrero i 
Ruiz 

Regidora delegada de l’àrea de promoció 
econòmica, ocupació, comerç i turisme 

Parcial 
  

Raquel Todolí i 
Martínez 

Regidora delegada de l’àrea de Serveis socials i 
sanitat, gent gran i de la dona. 

Parcial 
  

 
 
Segon: Establir amb efectes del dia 6 de novembre de 2015, a favor del membre de la 
Corporació que desenvolupa la seva funció en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que 
a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i 
donar-lo d’alta al règim de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribució bruta 
(EUR/any) 

14 mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/setmana 
Cristòfol Gimeno i 
Iglesias 

Alcalde-President 
 

37.625,70 €  Exclusiva 
37,5 h. 
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Tercer: Establir amb efectes del dia 6 de novembre de 2015, a favor dels/les senyors/es 
regidors/es de l’Ajuntament que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, 
les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions 
brutes 

(EUR/any) 
14 mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 

Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, via pública i 
serveis locals. 
- Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda 
i Patrimoni 
 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

- Segona Tinent d’Alcalde 
-Regidora delegada de l’Àrea cultura, 
joventut, festes i lleure. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carme Lledó i 
Martínez 

Regidora delegada de l’Àrea 
d’ensenyament, infància i esports. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Miguel Largo i 
Coca 

Regidor delegat de l’Àrea de 
Governació, medi ambient i turisme 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carolina Herrero i 
Ruiz 

Regidora delegada de l’àrea de 
promoció econòmica, ocupació, 
comerç i turisme 

5.351,22 € Parcial 
 35 h. 

Raquel Todolí i 
Martínez 

Regidora delegada de l’àrea de Serveis 
socials i sanitat, gent gran i de la dona. 

5.351,22 € Parcial 
 35 h. 

 
 
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les seves funcions, les quals 
comporten les atribucions que han estat delegades als/les senyors/es regidors/es de forma 
genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia de data 15 de juny de 2015,  i una presència efectiva 
mínima a l’Ajuntament de 35 hores al mes, excepte pel senyor regidor Òscar Aparicio i 
Ledesma amb una presència efectiva mínima de 40 hores al mes, essent compatible la dedicació 
parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els 
termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració  pública. 
 
Quart: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als 
Regidors/es afectats, fent constar a els qui hagin estat designats per a desenvolupar el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial aquesta circumstància, i que s’entendrà acceptat aquest règim per 
l’afectat/da, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació. 
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Cinquè: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o privades 
en les que el regidor o regidora  afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als efectes del que 
disposa l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de l’excedència forçosa. 
 
Sisè: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler oficial d’edictes de la 
Corporació i al taulell d’edictes de la seu electrònica, l’acord adoptat en relació a les 
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.” 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 22 minuts el senyor Alcalde aixeca 
la sessió i per a constància del tractat i de l’acord adoptat estenc aquesta acta, de tot el qual en 
dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

El Secretari:     L’Alcalde: 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari.   Cristòfol Gimeno i Iglesias. 


