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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 D’OCTUBRE 
DE 2017

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 15 minuts del dia 25 
d’octubre de 2017, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar la sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es, Òscar Aparicio i 
Ledesma, Miguel Largo i Coca, Rosa Maria Serra i Oliva, Carolina Herrero i Ruiz i 
Raquel Todolí i Martínez, adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, així com dels senyors regidors,  Xavier Guix i 
Carrera i Francisco José Moreno i Rodríguez, adscrits al  grup municipal de 
“Convergència i Unió " i els/les senyors/es regidors/es, Marta Fabregat i Sintes i Tomàs 
Toledo i Gonzàlez adscrits al grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal”.

Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació.

No hi assisteix la senyora regidora del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, Carme Lledó i Martínez qui ha excusat la seva 
assistència.

Oberta la sessió per la Presidència a les 13 hores i 20 minuts i un cop comprovat per 
part del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al 
debat i votació dels assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE L’ANY 2016.

El senyor Alcalde exposa al ple que el motiu de la convocatòria d’aquesta sessió 
extraordinària del ple es justifica en que normalment aquest ple de modificació de 
les ordenances fiscals municipals es feia cap al principi del mes de novembre però 
atès a un canvi amb la legislació en el sentit de que els dissabtes són dies no hàbils 
a efectes de computació de la informació pública, per això se celebra avui 25 
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d’octubre que és el termini segons el calendari que el Secretari i els serveis tècnics 
han establert, faran que es pugui arribar amb la publicació, si s’escau, doncs l’últim 
dia per publicar al BOP l’aprovació d’aquestes ordenances fiscals , i també del 
lliurament del  Compte General.

Afegeix que els senyors i senyores regidors/es han tingut a disposició tota la 
documentació i tota la informació que forma part del Compte General de l’exercici 
2016, que integra l’expedient, l’informe de Secretaria, l’informe d’Intervenció, la 
publicació de tots els terminis, que són preceptius d’un compte general, han pogut 
constatar que després dels darrers anys veníem fent el tancament fora de termini 
doncs enguany serà el primer any, gràcies a l’esforç en definitiva de tota 
l’estructura administrativa i de comptabilitat de l’Ajuntament que es podrà  fer en 
aquests termes i vol expressar públicament l’agraïment, no només per la feina que 
és òbviament la que tenen que fer, sinó per l’esforç de poder-ho endreçar, totes les 
persones que en aquest sentit hi contribueixen. Diu també que abans del Compte 
General, recordaran els regidors i regidores, que es va fer la Comissió especial de 
comptes, i s’han fet les publicacions que corresponen, encara que de la lectura que 
farà el senyor Secretari, dels dos acords en els antecedents ja s’explica, farà una 
mica de recordatori, encara que sigui ràpid, de l’estat de la liquidació del 
Pressupost, és a dir, d’un d’aquests documents, que integren el  Compte General, de 
la qual se’n va donar compte en el Ple que pertoca i que per tant més enllà 
d’aquesta feina que s’ha fet, determina que aquest exercici 2016 s’ha tancat doncs 
amb un romanent , i amb un resultat pressupostari positiu i important i amb el 
resultat pressupostari ajustat també favorable per l’Ajuntament. Indica al respecte 
que  bàsicament, quan es presenta la liquidació, que es presenta amb Compte 
General es pot determinar i es pot entreveure si efectivament aquell projecte de 
pressupost que es va presentar i la gestió del mateix s’ha portat a terme en un 
percentatge adequat i s’ha portat a terme amb criteri i es pot dir que aquest 2016,  
amb tota aquesta feina que s’ha fet, es presenta aquest Compte General, com es 
llegirà després, s’aprova i s’envia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al 
Tribunal de Comptes per la seva fiscalització, i vol insisitir en que aquest Compte 
General i la liquidació del Pressupost determinem que s’ha fet, s’ha executat el 
pressupost del 2016 amb rigor, tenint  clar de  no estirar més el braç que la màniga i 
fent les coses d’una manera ajustada, del que era aquest Pressupost inicial del 2016 
que era 2.767.657,70 €,  però que amb els drets reconeguts finals per més ingressos 
i per imports que estàvem pendents de cobrament, els drets reconeguts nets del 
2016, ascendeixen a 3.316.351,52 € i que les obligacions reconegudes netes eren 
inicialment de 2.090.000 i finalment són de 2.259.740 €, i que  per tant, en aquests 
termes, després d’aplicar els ajustos, i que suposa que han tingut temps els regidors 
i regidores de comprovar-ho i de verificar-ho, surt aquest resultat pressupostari 
ajustat amb positiu de 507.917,35 € pel que fa a l’exercici 2016, per tant aquesta és 
l’explicació i creu que en varen  parlar també quan es va fer  la liquidació, quan 
varen  presentar només el document de la liquidació del pressupost, però que el 
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Compte General està contingut, com diu l’informe de secretaria i d’intervenció, pel 
balanç, pel compte de resultat econòmic patrimonial, per l’estat de canvis en el 
patrimoni net, per l’estat de liquidació del pressupost a que feia referència ara a la 
memòria i així mateix a l’acta d’arqueig d’existència a caixa referida al final de 
l’exercici a i les notes o justificacions de cada entitat bancària de saldos existents a 
favor de l’Ajuntament referits al final de l’exercici, per tant això és tot el que 
incorpora tot el Compte General i que com és preceptiu, de la lectura que farà el 
Secretari de la proposta d’acord  que proposaran  aprovar, es traslladarà a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la 
proposta d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual 
cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment diu:

“Vist que els estats i comptes anuals i els seus annexos que han estat formats i 
elaborats per l’Ajuntament de Castellgalí, comprensius de totes les operacions 
pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a 
terme durant l’exercici de 2016, d’acord amb el que disposen els articles 116 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 101 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, l’article 212 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
i la regla 50 de l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la 
Instrucció del model simplificat de Comptabilitat local.

Atès que la Intervenció ha format el Compte General de l’Ajuntament de 
Castellgalí de l’exercici de 2016, el qual està integrat pel Compte del propi 
Ajuntament i vistos els informes de Secretaria i de la Intervenció que obren a 
l’expedient.

Vist que els comptes i estats expressats consten de les parts que determinen les 
disposicions esmentades i que la seva estructura i contingut s’adapten a la prevista 
en la Instrucció de Comptabilitat i per altra part s’acompanyen als estats anuals els 
annexos que en la mateixa es preveuen, amb l’objecte d’ampliar la informació que 
en ells es contenen.

Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Il.lm. Sr. 
Alcalde-President.

Tenint en compte que examinat el Compte General i els seus justificants s’informà 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament reunida el dia 
15 de setembre de 2017 per la qual cosa el Compte General juntament amb 
l’informe esmentat restà exposat al públic, prèvia inserció del corresponent anunci 
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al Butlletí Oficial de la Província en data 19 de setembre de 2017, i al tauler 
electrònic d'anuncis  de la Corporació,  pel termini de quinze dies, durant els quals i 
vuit més no es presentà cap al·legació.

Considerant que havent-se complert els tràmits i requisits exigits per la legislació 
vigent, procedeix de conformitat amb allò que estableix l’article 212.4 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, sotmetre el Compte General a l’aprovació del ple acompanyat 
de l’informe de la Comissió Especial de Comptes.

Tenint en compte que els comptes i estats anuals que integren el present Compte 
General apareixen justificats mitjançant els corresponents documents comptables i  
es justifiquen entre d’altres a través dels estats de despeses i d’ingressos del 
pressupost inicialment aprovat per l’exercici que es liquida, les modificacions de 
crèdit de l’estat de despeses i les previsions de l’estat d’ingressos, les rectificacions 
i anul·lacions de drets, així com els saldos bancaris en els mateixos períodes i 
relacions nominals de creditors i deutors.

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 el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 
2016, composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 
d’abril i integrat pel Compte de la pròpia Corporació el qual ha estat rendit per 
l’Il.lm. Sr. Alcalde-President.

Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò 
que preveu l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de 
Comptes així com al Tribunal de Cuentas, de conformitat amb el que disposa 
l’article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”.

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”

El senyor Alcalde pregunta si algun Grup Municipal desitja intervenir, demanant la 
paraula el senyor regidor Francisco Jose Moreno i Rodriguez adscrit al Grup de 
Convergència i Unió.
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El senyor regidor adscrit als grup municipal de “Covergència i Unió”, Francisco 
José Moreno i Rodríguez diu que voldrien saber respecte al saldo positiu dels 
comptes, com quedarà actualment el deute de l’Ajuntament a la qual cosa el senyor 
Alcalde li respon que si no especifica més la pregunta és difícil de contestar.

El senyor regidor Franciso José Moreno li diu que que si hi ha un deute d’1.200.000 
€  quan en queda actualment per aquest any i que ho diu per  saber si part d’aquesta 
plusvàlua serviria per amortitzar part d’aquest crèdit a la qual cosa el senyor 
Alcalde li respom que no es tracta d’una plusvàlua sinó del romanent de tresoreria i 
del resultat pressupostari ajustat i que respecte al pendent dels crèdits ja se li 
facilitarà la informació.

El senyor regiror Francisco José Moreno pregunta si aquest romanent positiu que es 
té ara si s’aprofitarà per a reduir quota, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde 
que si es poden amortitzar els crèdits que hi ha pendents, evidentment, i que si ho 
vol comentar el Secretari ell prefereix que li ho digui amb criteri i amb tota la 
informació.

El senyor Secretari, desprès de demanar la paraula a la Presidència, i de comprovar 
l’expedient, informa  que el deute viu que surt a 31 de desembre de 2016, és de 
1.322.420,37 €.

El senyor regidor Francisco José Moreno diu que per altra part cal agrair als tècnics 
tota la feina feta.

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda amb sis vots favorables que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya- C.P.” presents a la sessió, dos vots en contra el qual es 
corresponen als dos regidors/es adscrits al Grup Municipal  “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-A.M.” i dos abstencions corresponents als dos regidors 
del Grup Municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, la seva 
aprovació i en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la 
mateixa conté i el qual transcrit literalment diu:

“Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici 
de 2016, composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 
d’abril i integrat pel Compte de la pròpia Corporació el qual ha estat rendit per 
l’Il.lm. Sr. Alcalde-President.

Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò 
que preveu l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de 
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Comptes així com al Tribunal de Cuentas, de conformitat amb el que disposa 
l’article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

2. 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 2018.

El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt de l’ordre del dia justifica també, 
tal com ha dit al principi, la necessitat de fer aquesta convocatòria de sessió 
extraordinària per l’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 
2018, i que també  han tingut tots els regidors i regidores tota la documentació a 
disposició des del dia que es va convocar aquest ple extraordinari i bàsicament per 
resumir-ho, que és el que es desprèn de la proposta d’acord, és la voluntat, com 
porten fent en aquests darrers anys, de la congelació de la majoria d’impostos i 
taxes,  ja que ja pràcticament des del 2013 es porta la congelació del 95% dels 
impostos i taxes i en aquest sentit és el que plantegen per aquest exercici 2018, hi 
ha només tres modificacions, una en aquest cas , que és la important, a efectes del 
que suposa en el pressupost d’ingressos a nivell de recaptació de l’IBI, l’impost de 
béns immobles, col·loquialment coneguda com la contribució urbana, i per tant 
veuran que  s’augmenta el tipus de gravamen, del 0,54 % al 0,56 %, tot i això afegit 
amb la baixada del valor cadastral del 4% que la Gerència del Cadastre aplicarà per 
tots els valors cadastrals d’urbana pel 2018, la qual cosa voldrà dir que tot i 
augmentar aquestes dues dècimes, l’Ajuntament recaptarà aproximadament uns 
4.000 euros menys, però a efectes dels veïns la quota liquida a pagar per tots els 
rebuts d’IBI, serà aproximadament,  i diu que  no vol fer demagògia, d’un 0,45% 
menys del que han pagat aquest 2017, i que  per tant és una petita reducció.

Afegeix que bàsicament, a una de les taxes  sí que suposarà un increment que és la 
taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, que en aquest sentit 
ja vam es va fer un augment el 2016, en el que pagava cada unitat familiar 111.64 
€, i que al 2017 es aplicar un augment aproximadament d’un 3%, quedant-nos amb 
114.99 € i que la proposta que es planteja en aquesta proposta d’acord és que de 
cara al 2018 l’increment sigui aproximadament d’un 4% quedant-nos per sota dels 
120 euros. Respecte al què respon diu que creu pertoca explicar-ho i que la senyora 
regidora Carolina Herrero que és la representant de l’Ajuntament en el Consorci del 
Bages per a la gestió de residus, com el regidor Miguel Largo que és el regidor de 
medi ambient i amb l’equip de govern n’han  estat parlant i per això han plantejat 
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aquesta proposta, que en cap cas  compensarà la descompensació d’ingressos pel 
que fa referència al cost del tractament de la tona de rebuig a l’abocador comarcal, 
com va ser objecte en un ple anterior de que de cara a l’any vinent s’augmentarà el 
cànon  de gestió, suposant un augment de cost de gairebé 47 € de gestió la tona de 
residu, a 105 €, la qual cosa suposa tot i això, una diferència d’ingrés, és a dir, de 
dèficit, per la gestió de tots els residus municipals per l’any 2018, si s’apliquen 
aquest termes com ha explicat el Consorci d’uns 30.000 €. Indica que no plantegen 
augmentar tot aquest dèficit a càrrec dels rebuts, però sí que en la línia que han fet 
la majoria d’ajuntaments de la Comarca,  que han estat notícia en diferents mitjans 
de comunicació comarcal, de més de l’11 i del  12% , però que en aquest cas ells 
plantegem encara quedar-se per sota de la línia dels 120 € pel que és habitatge i 
després la proporció amb el que són els despatxos professionals, les residències 
d’avis, supermercat, restaurants, cafeteries, perruqueries etc, i que per tant, aquesta 
és la única taxa, per dir-ho d’alguna manera, que plantegen a la proposta d’acord 
que tingui l’increment aproximat aquest del 4%.

Diu també que totes les altres, taxa per l’expedició de documents administratius, 
taxa per la prestació de serveis al cementiri i per les llicències o comprovació 
d’activitats, que ja les varen adaptar l’any passat amb la nova llei d’urbanisme i la 
nova llei d’activitats, la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
exactament el mateix, la taxa per la prestació del servei d’escola bressol exactament 
el mateix i la taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa 
exactament el mateix. 

Indica altrament que  hi ha un últim canvi que és la incorporació també en la taxa 
núm. 5 , que fa referència a l’aprofitament de tots els equipaments, del casal 
cultural, del camp de futbol, de la pista poliesportiva, que en aquest cas incorporen 
un epígraf en el que fa referència el concepte “refugi per peregrins”  pernoctació 
per persona 10 € nit, que és el que en aquest sentit tots el refugis de peregrins del 
Camí Ignasià i del Camí de Sant Jaume tenen com a referència els ajuntaments. Diu 
al respecte que això és una estimació, i que  sí que és veritat que no tenen  cap 
referència de quins costos suposarà tot plegat,  però que s’han guiat, han tingut una 
mica de model aquests imports i de cara a l’exercici vinent, és a dir això serà de 
cara a principis del 2018 i per tant en aquest sentit això és el que intentaran aplicar 
a partir de que estigui vigent l’ordenança, aquesta és la ordenança fiscal núm. 19 i 
que incorporaran aquesta modificació i d’aquí se’n desprendran dades, informació 
de quin és l’ús, de quins són els possibles ingressos.

Acte seguit el senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la 
proposta d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual 
cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment diu:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació dbb025ea9c9842aea1c0432b08c42995001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034

S
ig

n
atu

ra 1 d
e 2

Jo
an

 L
lu

ís O
b

io
ls S

u
ari

16/11/2017
S

ecretari In
terven

to
r

S
ig

n
atu

ra 2 d
e 2

C
ristò

fo
l G

im
en

o
 Ig

lesias
17/11/2017

A
lcald

e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034&codigoVerificacion=dbb025ea9c9842aea1c0432b08c42995001


  
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

                Av. Montserrat, s/n – 08297
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21

 email: castellgali@diba.cat      

8

“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 
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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. 

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 2018 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació 
de les 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 0,56 per cent que es tracti de béns urbans. 

Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general.

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. 
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1. 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

119,59 €

- 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 181,81 €
Epígraf segon. Allotjaments 
Residències d’avis 259,18 €
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació 
Supermercats, economats, cooperatives i 
queviures

181,81 €

Epígraf quart. Establiments de restauració 
A) Restaurants 259,14 €
B) Cafeteries, bars 259,14 €
Epígraf sisè. Altres locals industrials, 
mercantils o de serveis. 
A) Perruqueries 178,42 €
B) Camp de Golf 1.087,37 €

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

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals.

- Article 5. Quantia

1. La tarifa a aplicar serà la següent: 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació dbb025ea9c9842aea1c0432b08c42995001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034

S
ig

n
atu

ra 1 d
e 2

Jo
an

 L
lu

ís O
b

io
ls S

u
ari

16/11/2017
S

ecretari In
terven

to
r

S
ig

n
atu

ra 2 d
e 2

C
ristò

fo
l G

im
en

o
 Ig

lesias
17/11/2017

A
lcald

e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034&codigoVerificacion=dbb025ea9c9842aea1c0432b08c42995001


  
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

                Av. Montserrat, s/n – 08297
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21

 email: castellgali@diba.cat      

11

EPIGRAF CONCEPTE TARIFA
5 REFUGI DE PEREGRINS

- Pernoctació per persona 10 €/ nit

Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol. 

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 sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, 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.

No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”

El senyor alcalde pregunta si algun Grup Municipal desitja intervenir, no demanant 
la paraula ningú dels presents.

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda amb sis vots favorables que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya- C.P.” presents a la sessió, quatre vots en contra el qual es 
corresponen als dos regidors/es adscrits al Grup Municipal  “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-A.M.” i als dos regidors del Grup Municipal de 
“Convergència i Unió” presents a la sessió, la seva aprovació i en conseqüència i 
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pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu:

“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 2018 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació 
de les 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 0,56 per cent que es tracti de béns urbans. 

Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general.

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

119,59 €
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- 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 181,81 €
Epígraf segon. Allotjaments 
Residències d’avis 259,18 €
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació 
Supermercats, economats, cooperatives i 
queviures

181,81 €

Epígraf quart. Establiments de restauració 
A) Restaurants 259,14 €
B) Cafeteries, bars 259,14 €
Epígraf sisè. Altres locals industrials, 
mercantils o de serveis. 
A) Perruqueries 178,42 €
B) Camp de Golf 1.087,37 €

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

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals.

- Article 5. Quantia

2. La tarifa a aplicar serà la següent: 

EPIGRAF CONCEPTE TARIFA
5 REFUGI DE PEREGRINS

- Pernoctació per persona 10 €/ nit

Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol. 
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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 sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, 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.”

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 13 hores i 41 minuts el senyor 
Alcalde aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats 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
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