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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
EN DATA DE 5 DE NOVEMBRE DE 2015. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió número 5 
Caràcter: Extraordinari 
Lloc: Sala de Plens 
Dia: 5 de novembre de 2015 
Hora: 20.00 hores 
 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Antoni Ventura i Lluvià, Alcalde-president. 
Sr. Joan Lluís Climent i Manresa, 1r Tinent d’Alcalde i Regidor portantveu del grup 
municipal d’ERC. 
Sr. Pere Cano i Miret, 2n Tinent d’Alcalde i Regidor portantveu del grup municipal MS-
CP 
Sra. Àngels Rus i Sánchez, Regidora del grup municipal AM-CUP-PA. 
Sr. Albert Tort i Pugibet, Regidor portanveu suplent del grup municipal MS-CP 
Sr. Ramon Carbó i Vert,  Regidor portantveu del grup municipal de CIU. 
Sr. Francesc Puche i Escofet, Regidor portantveu suplent segon del grup municipal de 
CIU. 
Sra. Laia Farré i Busqué,  Regidora del grup municipal de CIU. 
Sra. Ma  Àngels Vallès i Bou, Regidora del grup municipal de CIU. 
 
 
Regidors absents: Sr. Manel Romanos i Suberviola, Regidor portantveu suplent del grup 
municipal d’ERC i Sr. Josep Olivella i Almirall, Regidor del grup municipal de CIU. 
 
 
Sra. Margarita Rodríguez Rodríguez, Secretària - Interventora de la Corporació que 
certifica. 
 
 

ORDRE DEL DIA:   
 

1. Aprovació acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple en data 24 de setembre 
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de 2015. 
 
2. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2016 (Exp. 108 /2015-S). 
 
3. Moció que presenten els grups municipals de CUP, ERC i Grup Socialista-
Movem Sant Martí per no judicialitzar la política a Catalunya (Exp.  143/2015-S). 

 
 
 
A Sant Martí Sarroca, el dia cinc de novembre de l’any dos mil quinze, en la sala d'actes 
de la Casa Consistorial es reuneix el PLE MUNICIPAL, en sessió ordinària, presidida pel 
Sr. Alcalde - President i amb l'assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, 
assistits per la Secretària - Interventora de la Corporació Sra. Margarita Rodríguez 
Rodríguez, la qual certifica. 
 
Un cop comprovada l’existència del quòrum suficient el Sr. Alcalde - President obre la 
sessió a les  20:00 hores excusant l’absència del Regidor senyor Manel Romanos per 
motius de visita mèdica. Intervé el Regidors senyor Ramon Carbó i Vert per excusar 
l’absència del Regidor del grup municipal de CIU, senyor Josep Olivella i Almirall, per 
motius laborals. 
 
A continuació, es procedeix a conèixer els punts inclosos a l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE EN DATA 24 
DE SETEMBRE DE 2015. 
Sotmesa l’acta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels Regidors 
presents. 
 
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
FISCALS PER A L’EXERCICI 2016 (EXP. 108 /2015-S). 
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 
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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. 
 
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 Lle reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’ informe de Secretaria-Intervenció es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Liquidacióm, 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 les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu 
text refós:  

1)-Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles: 
Article 5 Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. 
(....) 
3.1. Tindran dret a un bonificació del 90 per cent de la quota íntegra de l’impost 
els subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin 
com a mínim un fill amb minusvalia reconeguda igual o superior al 33 per cent, 
sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la 
família. 
 
3.2. Tindran dret a una bonificació del 90 per cent de la quota íntegra de 
l’impost els subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa 
(sense cap fill amb minusvalia) sempre que l’immoble de que es tracti 
constitueixi l’habitatge habitual de la família. 
Sempre i quan els ingressos de la unitat familiar no superi la base liquidable de 
l’IRPF amb els següents límits: 
 
Núm. fills  Límit 
3 36.289,74 € 
4  43.547,70 € 
5 50.805,54 € 
6 58.063,59 € 
7 ó més  63.321,54 € 
 
Per tal que sigui reconegut el dret de bonificació el subjecte passiu haurà de 
presentar còpia de la següent documentació davant de l’administració: 
a) Títol vigent de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar 

Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
b) Compte corrent de la qual sigui titular el subjecte passiu, a fi d’ingressar 

l’import corresponent a la bonificació. 
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c) Còpia de la darrera declaració de l’IRPF de la unitat familiar per als casos de 
famílies nombroses que no tinguin cap fill amb minusvalia. 

d) Còpia del rebut anual de l’IBI o de document que permeti identificar de 
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral. 

e) Còpia del document emès per l’organisme competent que acrediti el 
percentatge de la minusvalia. 

Es presumirà que l’habitatge és aquell en què el subjecte passiu hi és 
empadronat. L’Ajuntament ho comprovarà i, a més, la coincidència amb la finca 
que es pretén bonificar. 
 
Als efectes d’aquest article les famílies monoparental amb dos o més infants al 
seu càrrec gaudiran de la consideració de família nombrosa. 
  
 
Article 7. determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
(...) 
2. El tipus de gravamen serà el 0,49 per cent quan es tracti de béns urbans (......) 
 
2) Ordenança fiscal número 2 relativa a l’impost sobre activitats 

econòmiques. 
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu. 
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2 b) de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,gaudiran d’una bonificació del 10 per cent de la quota tributària 
corresponent els subjectes passius per quota municipal que produeixin i facin 
servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el 
municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia 
eòlica, solar, a partir de biomassa, o a partir de sistemes de cogeneració, sempre 
que realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i 
dediquin l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi. 
Si el subjecte passiu es limita a fer servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-
ne, el seu consum ha de representar, al menys, un 80% del total de la energia 
que utilitzi per les activitats realitzades en el municipi. En el primer supòsit, es 
bonificarà la quota tributària de l’activitat productiva, així com les quotes de la 
resta de les activitats en les quals es consumeixi l’energia obtinguda i aquest 
consum representi, com a mínim el 80% del total de l’energia utilitzada. En el 
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segon supòsit, es bonificaran les quotes tributàries de les activitats del titular 
que compleixin el requisit establert. 
 

3) - Ordenança fiscal  núm. 3 , Impost sobre vehicles de tracció mecànica : 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 
(...) 
b) S’estableix una bonificació del 25 per cent per als vehicles que tinguin una 
antiguitat superior a 25 anys. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o , si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
c) els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les 
característiques de motor, a raó de la seva incidència en el medi ambient, gaudiran 
d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost quan reuneixin alguna de 
les següents condicions: 
- Que es tracti de vehicles elèctrics o híbrids 
- Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural 
comprimit, metà metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals. 
Els vehicles considerats eficients energèticament podran gaudir de les següents 
bonificacions: 
S’estableix una bonificació del 25 per cent de la quota de l’impost per vehicles que 
emeten 120-130 grams de CO2 per quilòmetre. 
S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost per vehicles que 
emeten menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre. 
 
Podran accedir a aquestes bonificacions els vehicles de la categoria A de la 
classificació d’eficiència energètica continguda en la guia de consum de 
combustible i emissions de CO2 elaborada per l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de ‘Energia (IDAE), en compliment de l’article 4 del reial decret 837/2002, de 
2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les 
emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en 
arrendament en territori de l’Estat. 
 
No queden inclosos els vehicles que utilitzin biodièsel. 
 
La bonificació haurà d’ésser sol.licitada pel subjecte passiu i si procedeix s’aplicarà a 
la quota de l’impost de l’any següent a la data de sol.licitud. Excepte per a 
l’aplicació al primer exercici que el termini s’entendrà fins al 31 de gener. 
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4) Ordenança fiscal  núm. 4, Impost sobre  l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana . 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 
1. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de 
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 
adoptants. 

 
Article 8è. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral. 
(....) 
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de : 
a) Per als períodes entre un i cinc anys 25 per cent. 
b) Per als períodes de fins a deu anys 20 per cent. 
c) Per als períodes de fins a quinze anys 15 per cent. 
d) Per als períodes de fins a vint anys 10 per cent. 
 
 
5) Ordenança fiscal  núm. 5 , Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. 
Art. 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
Es concedirà, d’acord amb l’art. 103.2 del text refós de la LRHL, una bonificació del 
95 per cent a favor de les construccions, instal.lacions o obres en les quals 
s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o  elèctric de l’energia solar, 
s’utilitzi energia eòlica, geotèrmica o biomassa. L’aplicació d’aquest bonificació 
restarà condicionada a què les instal.lacions per a la producció d’energia incloguin 
col.lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració 
competent. 
(.....) 
 
6) -Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per prestació de serveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
Article 5.- Quota tributària 
Se suprimeix l’anterior epígraf primer relatiu a la conducció de cadàver i 
exhumacions que resulta redactat així: 
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Epígraf primer. Manteniment 
Per la conservació i neteja anual: 

- Per cada panteó, capella etc............... 18,60 € 
- Per cada nínxol en planta baixa.......... 10,00 € 
- Per cada nínxol en planta superior.....  5,00 € 
- Per cada columbari..................................... 5,00 €.    

 
 
 
7) -Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per recollida, tractament 
i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
Art. 5 Beneficis fiscals. 
Per poder gaudir d’una bonificació del 50 en la quota corresponent a aquesta taxa 
els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a les dependències municipals. (...) 
 
 
Art. 6 Quota tributària 
(........) 
Per cada habitatge.................................................  160,00 euros 
 
Art.12 Quota tributària 
 

Epígrafs recollida de brossa d’establiments comercials 
 
1.- Bars, cafeteries, restaurants: 
Fins a 50 m²        450 € 
De 51 a 100 m²       550 € 
De 100 a 150 m²       650 € 
De 151 a 200 m²       750 € 
De 201 m² a 250 m²       850 € 
Més de 250 m²    1.000 € 
 
2.- Allotjaments i masies de turisme rural:   
Fins a 50 m²        200 € 
De 50 a 100 m²       300 € 
De 101 a 150 m²       400 € 
De 151 a 200 m²       500 € 
De 201 a 250 m²       600 € 
Més de 251 m²       700 € 
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3.- Locals industrials:  
Fins a 100 m²       250 € 
De 101 a 250 m²       450 € 
De 251 a 500 m²       650 € 
De 501 a 1.000 m²    1.000 € 
De 1.001 a 4.000 m²    1.400 € 
Més de 4.000 m²    1.800 € 
 
 
4.- Perruqueries, centres d’estètica i similars:    300 € 
 
Les activitats d’aquest epígraf que s’exerceixen a l’interior de l’habitatge en una superfície 
menor de 20 m² gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota. 
 
 
5.- Entitats bancàries: 
Fins a 50 m²          450 € 
Més de 50  m²       700 € 
 
 
6.- Oficines i despatxos:      300 € 
 
7.- Establiments i comerços d’alimentació:   
Fins a 50 m²        450 € 
de 50 a 100 m²       550 € 
de 101 a 150 m²       650 € 
de 151 a 200 m²       750 € 
de 201 a 250 m²       850 € 
Més de 251 m²    1.000 € 
 
 
8.- Resta de locals comercials no especificats en altres epígrafs: 
Fins a 50      250 € 
De 51 a 100 m²    300 € 
De 101 a 150 m²    350 € 
De 151 a 200 m²     400 € 
De 201 a 250 m²    450 € 
Més de 250 m²    500 € 
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9.- Locals sense activitat    250 € 
 
 
10.- Fleques amb consumició al local 
Fins a 100 m²    500 € 
De 101 a 150 m²    550 € 
De 151 a 200 m²    650€ 
Més de 201 m²    800 € 

 
 
 
8) -Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
(....) 
2. Gaudiran d’una bonificació fins al 100 per cent de la quota les parades en fires i 
actes organitzats per l’Ajuntament quan hagin estat convidats per la Corporació. 
3. Gaudiran d’una bonificació fins al 100 per cent de la quota durant un termini de 6 
mesos les parades que s’instal.lin per primera cop al mercat municipal. 
 
9)-Ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius. 
Article 7è. Tarifa 
Epígraf Primer. Censos de població d’habitants. 
Es deroga l’apartat 1. 
 
Epígraf Segon. Certificacions i  compulses. 
5. Certificacions expedides per tramitar expedients assistencials, sanitaris o 
educatius tindran caràcter gratuït. 
 
Epígraf Tercer. Registres. 
Les altes en el Registre d’animals de companyia i lliurament de la placa identificativa 
seran gratuïtes quan s’acrediti que l’animal procedeix d’una adopció d’un centre 
d’acollida i/o protecció d’animals. 
 
Epígraf Quart.  
Es deroguen els apartats  1, 2.1 i 3. 
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Epígraf cinquè. Altres expedients o documents 
 
Venda de llibres o productes culturals 
 
Vida quotidiana a l’Alt Penedès .............. 38 euros 
 
Dipòsit en garantia cessió cadires ajuntament..................... 100,00 euros 

 
 
 
10 )-Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa pel subministrament 
del servei d’aigua potable a domicili i locals. 
Art. 5 Beneficis fiscals. 
Per poder gaudir d’una bonificació del 50 en la quota corresponent a aquesta taxa 
els interessats ho hauran de sol.licitar per escrit a les dependències municipals. (...) 
 
 
Art. 6 Quota Tributària 
 
Tarifa primera. Subministrament:     

 

1.-ÚS DOMÈSTIC   

Quota servei habitatge  tipus  6,55   €/mes/abonat 
   

1r Bloc  1 a 9 m3/ mes 0,4927   €/m3 

2n Bloc 10 a 15 m3/ mes 0,9816   €/m3 

3r Bloc 16 a 18 m3/ mes 1,4743   €/m3 

4t Bloc Excés 18 a m3/ mes 1,6960   €/m3 
 

 
Pels usos domèstics, en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum 
corresponent al primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 litres/persona/dia), incrementat en 
tres metres cúbics per persona addiciona el primer tram, dos metres cúbics el segon tram i un metre cúbic el 
tercer tram. Així doncs, per persona de més a fi de ponderar els anteriors trams, cal aplicar la següent taula: 

 

Base imposable 
mensual (m3) 

Metres cúbics mensuals 

Nº de persones 
per habitatge 1r Tram 2n Tram 3r Tram 4r Tram 

    0 a 3 Fins 9 De  10  a  15 De 16 a  18 Més de 18 
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4 Fins 12 De 13  a  20 De 21  a  24 Més de 24 
5 Fins 15 De 16  a  25 De 26  a  30 Més de 30 
6 Fins18 De 19  a  30 De 31  a  36 Més de 36 
7 Fins 21 De 22  a  35 De 36  a  42 Més de 42 
n >= 3n  > 3n  <=  5n > 5n  <= 6n  >  6 n 

 
Per l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU aplicarà 
aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, segons Decret del Reglament del Cànon de l’Aigua. 
 

2.-ÚS COMERCIAL    

Diàmetre comptador 15 mm. 13,03   €/mes/abonat 

Diàmetre comptador 20 mm. 26,06   €/mes/abonat 

Diàmetre comptador 30 mm. 39,09   €/mes/abonat 

   

1r Bloc  Fins a 10 m3/ mes 0,6307   €/m3 

2n Bloc  11 a 18 m3/ mes 1,2564   €/m3 

3r Bloc  excés de 18 m3/mes 1,7294   €/m3 

   

3.-ÚS OBRES   

Diàmetre comptador 15 mm. 13,03   €/mes/abonat 

Diàmetre comptador 20 mm. 26,06   €/mes/abonat 

Diàmetre comptador 30 mm. 39,09   €/mes/abonat 

   

1r Bloc  Fins a 10 m3/ mes 1,7294   €/m3 

2n Bloc  11 a 18 m3/ mes 1,7294   €/m3 

3r Bloc  excés de 18 m3/mes 1,7294   €/m3 

   

4.-ÚS AGRICOLES I RAMADERS    

Diàmetre comptador 15 mm. 13,03   €/mes/abonat 

Diàmetre comptador 20 mm. 26,06   €/mes/abonat 

Diàmetre comptador 30 mm. 39,09   €/mes/abonat 

   

1r Bloc  Fins a 10 m3/ mes 0,5256   €/m3 

2n Bloc  11 a 18 m3/ mes 1,0472   €/m3 

3r Bloc  excés de 18 m3/mes 1,7294   €/m3 



                    
                
 
 
 

  

  

 C/Ferran Muñoz, 4-6 
 08731  Sant Martí Sarroca (Barcelona) 
 Tel.  93.899.11.11   -    Fax. 93.899.15.12       

 st.martisa@diba.cat                                                                                                                                       
 

 

www.santmartisarroca .cat 13 

   

5.-ÚS INCENDI   

Quota Servei 1-1/4 polzades 13,22   €/mes/abonat 

Quota Servei 2 polzades 26,44   €/mes/abonat 

Quota Servei 2-1/2 polzades 39,66   €/mes/abonat 

   

Tarifa de Subministrament 1,7294   €/m3 

   

6.- AIGUA EN ALTA  0,5002   €/m3 
(a Castellvi de la Marca)  
 
 
 
Tarifa segona. Despeses d’instal·lació  
 
. 
. 
Altres Serveis (tots els usos)  
 
 
. 
 

 
 
  

 NOTA:       

 
L'import de la quota de connexió es duplicarà quan vingui originada per un expedient de tall del subministrament de 
l'aigua  

 

per falta de pagament del subjecte passiu, sempre i 
quan no es tracti d’usuaris en risc d’exclusió social 
valorats pels Serveis socials municipals.      

 
 
 
11) -Ordenança fiscal número 20 reguladora del preu públic per a la prestació 
dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal.lacions anàlogues. 
 
Art. 5 Beneficis fiscals. 
Per poder gaudir d’una bonificació del 50 en la quota corresponent a aquesta taxa 
els interessats ho hauran de sol.licitar per escrit a les dependències municipals. (...) 
 
Annex tarifes 
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Preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i 
instal.lacions anàlogues 
 
No es permet l’entrada als menors de 14 anys en horari de bany lliures si no van 
acompanyades d’una persona adulta. 
 
1. Entrada amb dret a utilització de les instal.lacions de piscines 
-Usuaris menors de 6 anys..............  exempts 
-Usuaris de 6 a 14 anys......................... 3 € 
-Usuaris de 15 a 64 anys....................... 4,50 € 
- Usuaris majors de 65 anys................. 3,75 € 
-Grups de més de 20 persones.............. 3 € per persona 
-Entrada només matí (fins a les 14:00 hores) o tarda ( a partir 15:00 hores) : 
-Usuaris de 6 a 14 anys......................... 2 € 
-Usuaris a partir de 15 anys................. 2,50 € 
-Bonus 10 entrades  de 6 a 14 anys................................... 20 € 
-Bonus de 10 entrades de a partir de 15 anys................ 35 € 
 
(......) 
3. 1.Abonaments familiars 
Tindran una bonificació del 20 per cent en les tarifes les famílies nombroses i 
monoparentals que per temporada o mes comprin un abonament per a tots els 
membres integrants de la família. 
 
3.2. Abonaments mensuals 
-Usuaris menors de 6 anys............. exempts 
-Usuaris  de 6 a 14 anys..................  25 € 
-Usuaris de 15  a 64 anys................. 38 € 
- Usuaris de més de 65 anys............  34 € 
 
3.3 Abonaments de temporada 
-Usuaris menors de 6 anys............... exempts 
-Usuaris  de 6 a 14 anys..................  35 € 
-Usuaris de 15  a 64 anys................. 48 € 
- Usuaris de més de 65 anys............  42 € 
 
Pavelló poliesportiu i Camp de futbol 
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Lloguer del pavelló poliesportiu.............  15 €/hora 
Lloguer del camp de futbol.......................   15 €/hora 
 
Se suprimeix l’apartat específic per entitats sense ànim de lucre. 
 
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa les següent entitats: UE Martinenca, 
UE La Bleda, l’escola Jaume Balmes i l’institut Alt Foix i els entitats de municipi que 
tinguin com a activitat principal la pràctica de l’esport. 
 
 
Usuaris de l’escola esportiva i activitats esportives per adults: 
 
1. Usuaris de l’escola esportiva que participin en activitats infantils d’una hora 

setmanal  65 €/curs 
2. Usuaris de l’escola esportiva que participin en activitats infantils de més d’una 

hora setmanal 130 €/ curs. 
3. Usuaris de les activitats per adults, com a màxim podran participar en dues 

activitats programades: 
- Quota trimestral.................. 85 € 
- Quota anual..........................  195€ 

4. Resta prohibida la utilització de la sala de musculació als menors de 18 anys si 
no estan acompanyats per un adult que es responsabilitzi. 

 
 
 
12 ) Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per visites a museus, 
exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, parcs zoològics i 
altres centres o llocs anàlegs. 
Annex de tarifes 
(...........) 
E) Utilització de la Sala Gòtica i terrassa : 254,55 € IVA no inclòs (308,00 €) 
Utilització de la sala Gòtica i terrassa amb ànim de lucre:  619,83 € IVA no inclòs 
(750,00 €) 
 
F) Utilització de la Sala Ponent (en aquesta sala resta prohibida la realització de 
banquets, aperitius i tot acte que comporti la permanència de begudes i aliments) :  
165,29 € IVA no inclòs (200,00 €). 
Utilització de la Sala Ponent amb ànim de lucre : 206,61€ IVA no inclòs (250,00 €). 
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13 )Ordenança número 22 sobre la tinença d’animals domèstics de companyia. 
Quadre de sancions 
(....) 
Grau de la sanció 
Molt greu:  de 300 €  a 450 € 
Greu:  de 150 €  a 300 € 
Lleu:  fins a 150 € 
 
14) Ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa a satisfer per la 
utilització de la llar d’infants municipal. 
Article 3. Quantia 
Per raons socials d’interès públic, la taxa es fixa en 155,00 euros mensuals des del 
mes de setembre a mes de juny.  
 
 

TERCER.- INDICAR que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així 
com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot 
allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 
de setembre de 2015: 

Ordenança fiscal  núm. 1 , Impost sobre Béns Immobles ; 
Ordenança fiscal  núm. 2 , Impost sobre activitats econòmiques ; 
Ordenança fiscal  núm. 3 , Impost sobre vehicles de tracció mecànica ; 
Ordenança fiscal  núm. 4, Impost sobre  l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana ; 
Ordenança fiscal  núm. 5 , Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. 
 
 

QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- 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 
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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. 
 
 
 
Intervé la Regidora d’Hisenda, senyora Àngels Rus, per explicar que la modificació de 
les ordenances fiscals que es proposa aprovar i per a la qual demana el vot a favor 
s’articula fonamentalment en tres eixos: una fiscalitat progressiva i socialment més 
justa, una aposta per les energies renovables i un increment de les bonificacions per a 
les persones que estan en situació més vulnerable 
S’introdueix major flexibilitat a l’hora de pagar l’ús dels serveis públics que s’ofereixen 
per tal de facilitar i incrementar l’ús d’aquests. Les bonificacions de caràcter econòmic-
social s’incrementen fins a un 50 per cent de la quota i s’introdueix l’anàlisi de les 
rendes familiars en l’establiment d’algunes bonificacions per tal que deixin de ser 
universals i amb l’objectiu que sigui més justes. 
Dins de les mesures de protecció ambiental es penalitza el malbaratament dels 
recursos naturals i, en concret,pel que fa a l’ICIO s’incrementa la bonificació en les 
instal.lacions de totes les energies renovables. També s’estableix una bonificació del 
100 per cent per a les parades que s’instal.lin per primera vegada al mercat setmanal 
doncs és voluntat de l’equip de govern dinamitzar aquest mercat per tal que es pugui 
instal.lar comerç de proximitat. 
Pel que fa al caràcter social de la proposta, destaca la supressió de la penalització en la 
connexió al subministrament de l’aigua quan aquesta esdevingui per situacions de risc 
d’exclusió social. També se suprimeix el cobrament dels certificats quan s’hagin 
d’expedir a petició de serveis socials i s’introdueix la supressió del cobrament de 
certificats administratius en benefici de les famílies. 
 
Pren la paraula el Regidor i portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon 
Carbó, per indicar que en exercicis anteriors quan els grups que ara governen estaven a 
l’oposició s’argumentava el vot en contra de les propostes perquè no s’havien fet 
reunions prèvies de treball sobre les ordenances fiscals. Posa de manifest el que  
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considera una contradicció tal i com succeix amb el tema de les comissions 
informatives. El seu grup no farà servir aquest argument per votar en contra perquè té 
d’altres. 
En primer lloc troba a faltar l’ordenança fiscal que estableix el preu del transport escolar 
no obligatori i demana en base a quin concepte es cobra l’actual servei que s’està 
portant a terme, a on està regulat. També posa de manifest l’advertiment d’il.legalitat 
en una de les bonificacions que s’estableix a l’IBI per manca de seguretat jurídica. 
Els serveis que reben els ciutadans acostumen a ser deficitaris però també el gaudeixen 
gent d’altres municipis. Fins avui s’establia una diferència entre la quota que pagava un 
martinenc i la d’un veí de fora. Ja se sap que no s’ajusta a la legalitat però establir una 
bonificació justificada per l’empadronament dóna peu a aquesta diferència. Ara 
resultarà que els usuaris de la llar d’infants pagaran tots igual però amb la diferència 
que els del poble amb els seus impostos també hauran de sufragar el dèficit del servei. 
Resulta curiós que amb les noves tarifes de la piscina es va directament a satisfer 
reivindicacions de determinats col.lectius mentre que als jubilats se’ls h manté el preu. 
Es rebaixa a la meitat el preu del lloguer del camp de futbol i el pavelló quan el preu 
actual anava a cobrir, aproximadament, el cost de la llum, aigua i hora extra de 
personal. Suposo que ho rebaixen molt perquè creuen que hi haurà molts més usuaris. 
Abans estaven exemptes de pagament les entitats que practicaven esport federat i ara 
estan exemptes totes. Per exemple la Penya del Barça els hi costava 1 € per setmana 
llogar el pavelló i ara ho tindran de franc. En canvi, s’incrementa el preu de l’escola 
esportiva municipal i s’iguala el preu dels veïns i dels usuaris de fora el municipi. Els 
adults podien participar en tot el ventall d’activitats organitzades i ara, a part 
d’incrementar el preu, només podran tenir dret a dues activitats. Es tracta d’una acció 
interessada de rebaixa a uns i increment a d’altres. 
L’aigua s’apuja una barbaritat, la quota mensual, el 1ri 2n bloc es rebaixen però 
l’increment del 3r bloc, que és el més factura, i el 4rt és exagerat. Això ho notaran 
directament les famílies i també ho notaran els comercials i agrícoles i ramaders on 
l’últim tram s’incrementa fins un 600 per cent. 
La brossa també s’incrementa i això que en els últims 5 anys no s’havia apujat res. Es 
modifica la fórmula de càlcul entre les diferents activitats donant com a resultat 
incongruències. Abans el local que tenia més capacitat de negoci pagava més en canvi 
ara tant paga un bar de 60 m2 com un de 100 m2. Això passa en tots els epígrafs per 
això demana que l’únic establiment industrial de tot el municipi que no paga brossa es 
doni d’alta i sigui solidari amb els veïns. 
Respecte a les mesures d’eficiència energètica, indica que són d’obligat compliment per 
a totes les noves construccions d’acord amb el codi tècnic, per la qual cosa ara totes les 
obres estaran bonificades en un 95 per cent. El més beneficiat serà aquell que tingui 
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més calers i es pugui fer la casa més gran i pugui instal·lar-se gran quantitat de 
mesures d’estalvi energètic, per tant, s’afavoreix a qui té més diners. En els últims 10 
anys només s’ha construït una casa d’aquestes característiques. 
No entén per què es redueix la bonificació als vehicles d’antiguitat superior als 25 anys 
si aquests propietaris són els que tenen pocs recursos per canviar de vehicle o l’han 
comprat de 2a mà. Es torna a castigar els més febles. 
La modificació de l’IAE és pura literatura perquè només hi ha 6 subjectes passius que el 
paguin i no coincideixen amb aquest requisits de bonificació. 
Pel que fa a l’IBI s’apuja el doble de la inflació. Durant els últims anys s’han omplert la 
boca dient que CIU pujava l’IBI perquè es recaptava més, quan en realitat el que es feia 
era rebaixar el tipus impositiu. Fa 2 anys que CIU va demanar una rebaixa del valor 
cadastral perquè va considerar que la ponència s’havia aprovat quan el valor de mercat 
del sòl era molt alt. Ara que des del cadastre es proposa una rebaixa del valor cadastral 
el nou equip de govern renunci a aquesta rebaixa i, a més, augmenta el tipus impositiu.  
Acceptant la rebaixa del valor cadastral s’haguessin deixat de recaptar 60.000 € anys, el 
que suposaria uns 20 ó 30 € per rebut. Van trobar l’Ajuntament sanejat i s’incrementen 
els impostos de forma ignominiosa. Han renunciat a la rebaixa del valor cadastral i 
s’incrementa el tipus impositiu. 
Finalment, s’incrementa la bonificació de les plusvàlues quan algú hereta l’habitatge 
que és vivenda habitual però a més s’introdueix una reforma que significarà, segons 
l’estimació de Secretaria, deixar de recaptar un 60 per cent respecte la recaptació de 
2015. Però el més beneficiats d’aquesta rebaixa són els bancs que s’han quedat els 
pisos d’una dació en pagament; en l’actualitat al municipi hi ha més de 18 pisos a la 
venda a les oficines bancàries. 
Creu que és una modificació d’ordenances que no ha estat raonada i que no ha 
treballat sobre una comparativa perquè, en aquest cas, no haguessin presentat aquesta 
proposta. Proposa que es deixi sobre la taula i que es facin unes ordenances fiscals 
coherents perquè això és infumable. A Sant Martí només hi ha 9 famílies nombroses i 
només 6 paguen rebut d’IBI, doncs les més necessitades no tenen propietat. Però si 
s’incrementa l’IBI al final també repercuteix en el preu del lloguer. Pel coneixement que 
té, posant els topalls de renda que es proposen, només podran gaudir d’aquesta 
bonificació 3 famílies: 2 marroquís i una d’aquí. 
 
Intervé la senyora Rus per donar resposta sense fer servir adjectius sonors però dient la 
veritat perquè a política tot no val. 
És veritat que la Llei d’Hisendes Locals no recull l’equiparació entre famílies nombroses 
i monoparentals però, per exemple, la Generalitat ja recull l’equiparació en els seus 
tributs des de 2011 i a molts ajuntaments s’està aplicant aquesta equiparació. Però si el 
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senyor Carbó considera que aquestes famílies no han de gaudir d’una bonificació i 
considera injust que una família amb pocs recursos es vegi beneficiada, el que ha de fer 
és impugnar les ordenances i allà amb la seva consciència. En canvi, reconeix que no 
s’ajusta a la legalitat la diferència tributària entre martinencs i no martinencs i demana 
que s’apliqui.  Si no està d’acord, més val que demani que es modifiqui la llei però 
l’equip de govern no mantindrà aquesta il·legalitat i menys per discriminació. 
Respecte a la piscina, no s’ha modificat el preu de les persones més grans de 65 anys 
perquè ja estan bonificades en un 50 per cent del preu. 
Pel que fa al pavelló, l’equip de govern considera que una manera d’incentiva el seu ús 
és abaixar el preu del lloguer perquè hi hagi més gent que l’utilitzi. Es tracta d’una altra 
manera de gestionar les instal·lacions i les ordenances fiscals van dirigides a millorar els 
serveis. D’igual manera es recolza la pràctica de qualsevol tipus d’esport, sigui o no 
federat, perquè la pràctica de l’esport és un bé per a la societat i s’incentivarà. 
S’ha restringit la possibilitat d’apuntar-se a totes les classes de l’escola esportiva perquè 
comportava molts problemes de massificació i gestió i aquest és un problema que el 
senyor Carbó coneixia. No val tot a la política, s’ha de dir la veritat. 
El servei de l’aigua és deficitari ja ho era sota la gestió de l’anterior equip de govern i 
existeix un dèficit perquè feia 3 anys que no s’incrementava la tarifa. Amb la nova 
proposta es castigarà el mal ús i irresponsable dels béns naturals. El consum mig d’una 
família és 14 m³, per tant, segon tram i el que castiguem és el consum a partir del 3r 
tram. La tarifa dels comptadors agrícoles, tot i l’increment, està per sota de la que està 
en vigor a municipis com a Avinyonet del Penedès o Castellví de la Marca. Creiem que 
l’ús domèstic d’un bé de primera necessitat no pot tenir el mateix preu que el de les 
activitats econòmiques. L’anterior equip de govern preveia cobrar el doble per 
connexió al subministrament després d’un impagament i ara si es tracta de persones en 
risc d’exclusió social no es veuran obligats a pagar aquesta quantia punitiva. S’ha 
d’explicar que l’actual govern s’ha vist obligat a reclamar a l’empresa concessionària el 
compliment de les clàusules socials del contracte que fins ara no s’havien exigit. 
El servei de la recollida d’escombraries s’incrementa per dos motius: ara es pagarà l’IVA 
que abans es podia desgravar i hi haurà una penalització per tona degut al mal 
funcionament del reciclatge de la brossa. S’incrementa la recaptació d’aquesta taxa per 
fer front al cost del servei però baixant el preu d’aquells locals en els quals no es fa 
desenvolupa cap activitat econòmica. S’estableixen uns criteris d’igualtat entre activitats 
similars perquè abans pagava igual un restaura de 100 m² i una nau de 5.000 m². La 
voluntat és fer polítiques actives en favor del reciclatge d’escombraries. 
Pel que fa a l’ordenança de l’ICIO no ha llegit bé el redactat o no l’ha entès perquè la 
bonificació prevista no afecta tota l’obra sinó només a la instal.lació d’energia 
renovable. 
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Considera una molt bona mesura mediambiental el fet de rebaixar la bonificació dels 
vehicles de més de 25 anys. L’afirmació que ha efectuat el senyor Carbó sobre els 
titulars d’aquests vehicles demostra que desconeix el número d’afectats. Un dels eixos 
fonamentals de la proposta de modificació d’ordenances és tenir cura del medi 
ambient. 
Respecte a l’IAE és conscient que hi ha poques empreses que tributen però s’ha de 
tenir la previsió legal oportuna per quan s’intal.lin de noves. 
De l’IBI s’ha d’explicar que només el 50 per cent dels habitatges del municipi pagaven 
el recàrrec que ara deixa de ser obligatori. Amb la modificació del tipus impositiu s’ha 
abaixat l’impost als que pagaven més i s’ha incrementat a aquells que fins ara havien 
pagat menys fins trobar el número adequat. Repeteix l’argumentació sobre les famílies 
monoparentals donat que la llei estatal no preveu l’equiparació amb les famílies 
nombroses, mentre que la Generalitat de Catalunya ja les ha equiparat. Si vol impugnar 
aquesta bonificació per famílies necessitades serà responsabilitat seva. 
Hi ha molts municipis que estan aplicant la diferenciació de tipus en la plusvàlua tal i 
com es preveu en aquesta proposta amb l’objectiu de frenar l’especulació immobiliària. 
Realment creu que un banc esperarà 10 anys a vendre un pis per pagar menys de 
plusvàlua? El que es pretén amb la diferenciació de tipus és que una família que rep 
patrimoni no hagi de pagar tant perquè és un patrimoni aconseguit a través de l’esforç. 
És cert que l’informe de Secretari conté una estimació d’una rebaixa de la recaptació en 
un 60 per cent, però simplement és això: una estimació.  
En definitiva, la proposta de modificació d’ordenances fiscals conté tota una sèrie de 
mesures que ajudaran molt a les famílies amb una fiscalitat progressiva i més justa. 
 
El senyor Carbó replica dient que no s’ha desmentit res del que ell ha dit. No està en 
contra de les famílies monoparentals però s’ha de buscar un altre concepte per ajudar-
les sense vulnerar la llei. Respecte a la diferenciació amb els veïns, es podria bonificar el 
fet d’acreditar la residència com es feia fins ara. El pavelló ara és deficitari i amb la seva 
proposta encara ho serà més, perquè una cosa és practicar esport federat i una altra 
una “patxangada” . Es pot argumentar el que es vulgui però la realitat és que castiguen 
a la gent de l’escola esportiva i sinó ja ho veurà quan es vinguin a matricular. 
El fet és que el nou equip de govern incrementa el preu de l’aigua i l’anterior no. El 
servei no era deficitari perquè és deixar de cobrar el cànon per equilibrar costos. 
El servei de la brossa millorarà amb l’increment de tarifes? La realitat és que el 
martinencs pagaran més impostos. 
El recàrrec de l’IBI deixa de ser obligatori i ja se sabia, en canvi podien rebaixar el valor 
cadastral per rebaixar l’IBI i no ho fan. Els valors cadastrals més alts són els 
d’edificacions posteriors a la ponència de 2005. 
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Invita a que revisi El 3 de Vuit de les últimes setmanes perquè el 80 per cent dels 
municipis han congelat impostos i vostès amb una economia sanejada i sense deutes 
augmentaran els tributs. 
 
Demana la paraula el Regidor senyor Albert Tort en nom de MS per dir, respecte a la 
manca de participació en el procés d’ordenances fiscals, que han estat esperant als 
membres del grup municipal de CIU per fer la comissió informativa durant una hora i 
no han vingut. Existeix voluntat d’explicar i aclarir conceptes però no han assistit a la 
comissió. 
Es parla molt de l’increment de l’IBI però s’ha de dir que quan es recapten impostos és 
per oferir serveis perquè el serveis públics s’han de finançar amb ingressos periòdics, 
no amb romanent de tresoreria. 
Aquest ajuntament incentiva la pràctica de l’esport en qualsevol de les seves 
modalitats,també com a pràctica no competitiva, pràctica saludable. Quan es diu que es 
vol afavorir a algú és perquè potser abans es volia “matxacar” a algú en concret, és una 
altra manera de mirar-ho. S’ha de parlar de criteris i no de casos particular perquè, 
llavors, es pot fer l’anàlisi de les dues maneres. 
 
El Regidor i portantveu del grup municipal MS, senyor Pere Cano, apunta que si 
s’haguessin congelat taxes i impostos ara es podrien trobar amb uns 100.000 € menys 
al pressupost d’ingressos. Amb aquesta proposta d’on es pensava treure aquesta baixa 
d’ingressos? Es tracta de mantenir els serveis a través d’una estructura fiscal justa. 
 
La senyora Rus indica que tot i l’increment de l’IBI la recaptació no supera la de l’any 
passat. 
 
El senyor Carbó respon que dir que un debat en profunditat s’ha de fer una hora abans 
del ple és prendre el pel a la gent. El funcionament i el sistema d’ordenances fiscals del 
pavelló és similar al dels Monjos i l’Arboç. Ell hagués gestionat bé i si l’actual equip de 
govern no en sap que n’aprengui. L’important és saber racionalitzar la despesa. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria simple de 
cinc (5) vots a favor dels Regidors presents dels grups municipals d’AM-CUP-PA, MS-CP 
i ERC, respectivament, amb quatre (4) vots en contra dels Regidors presents del grup 
municipal de CIU. 
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3.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CUP, ERC I GRUP 
SOCIALISTA-MOVEM SANT MARTÍ PER NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A 
CATALUNYA (EXP.  143/2015-S). 
L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca davant la imputació al president Artur Mas, a 
l’exvicepresidenta Joan Ortega i a la Consellera Irene Rigau per l’organització de la 
consulta del 9 de Novembre manifesta que: 
 
Atès que no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el nostre 
sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina 
independentment del legislatiu. 
 
Atès que considerem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en 
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca sol·licita l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Mostrar el suport d’aquest Ajuntament al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i a la Consellera Irene Rigau. 
 
2.- Manifestar que s’han d’evitar innecessaris processos de judicialització de la política. 
 
3.- Exigir l’arxiu immediat de les diligències judicials. 
 
4.- Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no 
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de Catalunya 
o cap altre funcionari públic. 
 
5.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb 
representació al Parlament de Catalunya,  al Congreso de los Diputados, al President 
Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau, al President 
Mariano Rajoy i al TSJC. 
 
 
L’Alcalde explica que aquesta moció s’està aprovant als diferents ajuntaments de 
Catalunya i que és inadmissible titllar de delinqüent al fet de posar les urnes al carrer. 
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El Regidor portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, indica que el 
mateix dia s’enviï una còpia de la resolució al senyor Iceta donat que ahir també va 
interposar un recurs davant del Tribunal Constitucional respecte al procés soberanista. 
 
El Regidor portantveu del grup municipal MS, senyor Pere Cano, respon que els 
socialistes han demanat emparament davant el TC sobre drets reconeguts a la 
constitució. No s’està impedint el debat, el text del recurs no demana la suspensió del 
debat sinó que denuncia que el text que es vol aprovar és inconstitucional. 
 
El senyor Carbó no posa en qüestió el que diu però resulta paradoxal i contradictori. 
 
S’introdueix una modificació a la proposta de resolució per tal que s’enviï a tots els 
grups amb representació parlamentària i d’aquesta manera és aprovada per la 
unanimitat dels Regidors presents. 
 
 
I sense més assumptes a tractar es dóna per acabada la sessió a les 21:25 hores, de la 
qual, jo la Secretària aixeco la present acta amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde –President. 
 
                                                                                                    Vist-i-plau 
 
 
 
 
Margarita Rodríguez Rodríguez                                           Antoni Ventura i Lluvià 
Secretària – Interventora                                    Alcalde – President 
 


