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PLE EXTRAORDINARI  22 DESEMBRE 2015. 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES 
I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2016. EXP.108/2015-S 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 5 de novembre de 2015 va 
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 
2016.  
 
Vist que dins del termini d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al.legacions 
rubricat pels Regidors del grup municipal de CIU en concret : 
 

- En relació a l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles:  
Sol.liciten anul.lar i rectificar l’ordenança per deixar-la d’acord amb el redactat 
de l’exercici 2015. 
Posen de manifest la ilegalitat de l’acord respecte a la bonificació que s’atorga 
als titulars de famílies monoparentals. 
 

- Sol.liciten l’anul.lació i deixar els textos legals vigents a l’exercici 2015 de les 
següents ordenances: 
- Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, 
- Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor 
del terreny de naturalesa urbana, 
- Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
- Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa pel subministrament del 
servei d’aigua potable a domicilis i locals. 
- Ordenança fiscal número 20 reguladora del preu públic per a la prestació dels 
serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal.lacions anàlogues. 
- 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. 
- Ordenança fiscal número 23 reguladora de ta taxa a satisfer per la utilització 
de la llar d’infants. 

 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció. 
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Atès el que disposa l’art. 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
D’acord amb l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- ESTIMAR parcialment l’al.legació presentada pel grup municipal de CIU 
relativa l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns Immobles i, en 
conseqüència, suprimir la bonificació a les famílies monoparentals en tant que no està 
prevista en la legislació vigent. 
 
SEGON.- DESESTIMAR la resta de les al.legacions presentades pel grup municipal de 
CIU per manca de fonamentació i perquè la seva oposició ja va ser manifestada en el 
ple i contrarestada per part de l’equip de govern amb diferents criteris polítics. 
 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució al portantveu del grup municipal de CIU, 
senyor Ramon Carbó i Vert, amb la indicació que contra l’aprovació de les Ordenances 
Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de 
la recepció de la present notificació. 
  
 

QUART.- De conformitat amb el que disposa l’art. 17.3 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’adopta L’ACORD  DEFINITIU següent: 
 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, 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 
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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   3.321,54 € 
 
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. 
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. 
 
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 
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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 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. 
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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. 
 

 
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. 
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: 
Epígraf primer. Manteniment 
Per la conservació i neteja anual: 
Per cada panteó, capella etc............... 18,60 € 
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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 i restaurants amb consumició al local: 
 
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 € 
 
 
3.- Locals industrials:  
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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. 
 
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents 
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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 
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 
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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 

   

5.-ÚS INCENDI   
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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) 
 
Se suprimeix la tarifa per restabliment del Servei per 
suspensió temporal per manca de pagament 
. 
. 
. 
 

 
 
  

 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 
 
Lloguer del pavelló poliesportiu.............  15 €/hora 
Lloguer del camp de futbol.......................   15 €/hora 
 
Se suprimeix l’apartat específic per entitats sense ànim de lucre. 
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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: 
 
Usuaris de l’escola esportiva que participin en activitats infantils d’una hora setmanal  65 
€/curs 
Usuaris de l’escola esportiva que participin en activitats infantils de més d’una hora setmanal 
130 €/ curs. 
Usuaris de les activitats per adults, com a màxim podran participar en dues activitats 
programades: 
Quota trimestral.................. 85 € 
Quota anual..........................  195€ 
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 (250,00 €) 
 
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 €). 
 
 
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 € 
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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. 
 
 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
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PROPOSTA PLE 22-12-15 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC DE SUPORT A 
LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (EXP.165/2015-S) 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
RESOLUCIÓ 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 

passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les 

forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 

independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 

l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un 

estat català independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 

participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 

catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries 

per fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 

trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 

pública. 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 

poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de 

l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en 

particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de 

competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 

procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, 

sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es 

basi en una participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 

normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar 

els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de 

l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
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Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 

efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 

república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del 

conjunt de la comunitat internacional. 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 

fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 

subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar 

la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments 

bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en 

situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 

digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 

regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 

futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge 

habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 

residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 

reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 

normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com 

és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 

l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i 

per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 

universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de 

la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en 

pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o 
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beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no 

en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 

farmacèutica per motius econòmics. 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 

terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora 

de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En 

aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 

s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 

les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris 

al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i 

contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En 

coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en 

matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències 

establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els 

consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 

recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 

avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que 

els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 

emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans 

o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 

Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha 

de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 

vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 

catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 

eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 
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l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 

desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació 

de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la 

priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 

refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 

Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de 

donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les 

decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 

govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir 

la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 

finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 

(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 

respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 

govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 

estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari 

mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 

Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 

acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 

permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 

urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, 

expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 

programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 

govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 

responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 

pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
Per aquest motiu els grups municipals de la CUP i ERC, proposen al ple de l’ajuntament 
de Sant Martí Sarroca l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Martí Sarroca a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
 
  
 
 
 


