
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/10 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària
Motiu: «CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI»

Data 25 d’octubre de 2018 

Durada Des de les 18:00 fins a les 20:00 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Brígida Manau Vila 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39387244C Aida Molner Pejoan SÍ

77744974Y Ferran Estruch Torrents SÍ

35096455L Josep Tristany Claret NO

39343731T Joan Hernández Moscoso SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill SÍ

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

Excuses d'assistència presentades:

1. Josep Tristany Claret: «per motius de feina»

 

 



 

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

 

EXPEDIENT 1756/2018. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DELS 
INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL PER A 
L'EXERICICI 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Aprovació dels increments retributius al personal municipal per a l’exercici 
2018.

Primer.-  Atès  que  l’article  18.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juliol,  de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, disposa que, per l’any 
2018, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents 
a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva 
antiguitat.

Segon.- Atès que addicionalment, si l’increment del Producte Interior Brut 
(PIB) a preus constants del 2017 arribés o superés el 3,1% s’afegiria, amb 
efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25% d’increment salarial. Aquest 
increment ha estat aprovat per acord del Consell de Ministres de data 13 
de juliol de 2018.

Tercer.-  Atès que per acord plenari  de data 23 de juny de 2015, es va 
establir  que  les  retribucions  i  indemnitzacions  del  personal  electe, 
s’equiparen al sistema de retribucions bàsiques establertes pel personal 
funcionari,  essent  d’aplicació  el  que  es  prevegi  en  els  Pressupostos 
Generals de l’Estat.
 
L'Alcalde-President,  previ informe de la Comissió informativa, proposa al 
Ple de la Corporació, l'adopció dels següents

ACORDS
 
Primer.- Aprovar els increments previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2018,  de  l’1,5% a  les 
retribucions del personal municipal i dels càrrecs electes (així com de les 
indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats), des de l’1 de gener 
de 2018 i del 0,25% des de l’1 de juliol de 2018.

 



 

Segon  .- L’increment  de  les  retribucions  del  personal  municipal  i  dels 
càrrecs electes, s’aplicarà a partir de la nòmina del mes d’octubre, amb la 
qual s’abonaran, a més a més, els endarreriments meritats i no pagats fins 
a data 31 d’octubre de 2018.

Tercer.- Comunicar dit  acord  als  representants  dels  treballadors  i 
publicar-lo al Portal de transparència.

 

EXPEDIENT 1577/2018. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 
2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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 tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de 
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa 
o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat  que,  en relació  a  les  taxes  per  prestació  de serveis  públics  o 
realització  d’activitats  administratives  de  competència  local,  que 
s’imposen  o  es  modifiquen,  l’import  de  la  recaptació  estimada  no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al  que preveu l’article 24.2 del  text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vista  la  Memòria  de  l’Alcaldia  i  l’informe  de  la  secretaria-intervenció 
favorable a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici 
2019. 
 
 
L’alcalde-president,  previ  informe  favorable  de  la  Comissió  informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
 

 
ACORDS

 
 
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 2019 i següents, així com el 
seu text refós.
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen, així 
com el seu text refós:
 
 
2.1.-  ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  1.  REGULADORA  DE  L’IMPOST 
SOBRE BENS IMMOBLES.
 
Primer.-  Modificar  l’article  5  afegint  l’apartat  4rt,  que  passa  a  tenir  el 
següent redactat:
 
4. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la 
condició  de  titulars  de  família  nombrosa  en  la  data  de  meritament  de 
l’impost, tindran dret a una bonificació del 25 per cent en la quota íntegra,  
quan els ingressos de la unitat familiar en còmput total anual no superin 
2,5 vegades l’IRSC vigent, i constitueixi l’habitatge habitual de la família. 
 
S’entén  per  habitatge  habitual  aquell  que  figura  com  a  domicili  del 
subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

 



 

 
Segon.-  Modificar  l’article  8  afegint  l’apartat  2.4,  que  passa  a  tenir  el 
següent redactat:
 
2.4. Titulars de família nombrosa. 
 
Per  a  gaudir  de la  bonificació,  s’haurà  de  presentar  davant  la  hisenda 
municipal la següent documentació: 
 

-      Títol  vigent  de  família  nombrosa,  expedit  per  l’Administració 
competent. 

 
-      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. 

 
-      Documentació  acreditativa  dels  ingressos  de  la  unitat  familiar 

(sol·licitant i les persones que convisquin amb ell):
 

a) Fotocòpia de la darrera declaració presentada de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que 
vinguin obligats a presentar-la.
b) En el  cas de treballadors per compte aliè, fulls de salaris dels 
darrers 12 mesos previs a la sol·licitud.
c) En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat 
emès  per  l’Institut  Nacional  de  la  Seguretat  Social  o  d’altres 
organismes públics de l’import de la/les pensió/ons o bé certificat de 
no rebre cap quantitat.
d) En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell d’estar 
al corrent i certificació acreditativa de la prestació d’atur o certificat 
d’haver exhaurit la prestació.
e)  En  el  cas  de  treballadors  autònoms,  document  del  darrer 
pagament fraccionat d’IRPF.

 
Els  contribuents  hauran  de  comunicar  qualsevol  modificació  a 
l’Ajuntament. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període 
de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn 
les circumstàncies familiars. 
 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi 
sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 
 
En  cas  que  l’Administració  competent  faciliti  per  via  telemàtica  a 
l’Ajuntament  o,  en  el  seu  cas,  a  l’ORGT  les  dades  sobre  els  titulars  i  
membres  de  les  famílies  nombroses  empadronades  al  municipi,  els 
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys 
una vegada,  es veuran lliurats  d’aportar  novament  el  títol  en els  anys 
posteriors al venciment d’aquest. 
 

 



 

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos 
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars 
de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge 
de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de 
titular de família nombrosa.
 

2.2.-  ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  4.  REGULADORA  DE  L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Primer.-  Modificar  l’article  2  afegint  l’apartat  15è,  que passa  a  tenir  el 
següent redactat:
 
15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de 
terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència 
d’increment de valor, tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha 
produït increment de valor.
 
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així  
com aportar les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor.
 
Segon.- Modificar l’article 13, apartat 1er., que passa a tenir el següent 
redactat:
 
1.  Els  òrgans  gestors  comprovaran  que  l'autoliquidació  s'hagi  efectuat 
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost i, per 
tant,  que  els  valors  atribuïts  i  les  bases  i  quotes  obtingudes  són  les 
resultants  d'aquestes  normes,  sense  perjudici  de  les  facultats  de 
comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial pel que es 
refereix  als  valors  declarats  pel  subjecte  passiu  als  efectes  del  que es 
preveu a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta Ordenança.
 

2.3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. REGULADORA DE LA TAXA PER 
SERVEIS GENERALS
 
Primer.-  Modificar  l’article 2,  apartats l)  i  m) i  eliminar  l’apartat  n,  que 
passa a tenir el següent redactat:
 
Article 2. Fet imposable
 
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança 
la  prestació  dels  serveis  o  la  realització  d’activitats  administratives  de 
competència  local  que  es  refereixin,  afectin  o  beneficiïn  de  forma 
particular al subjecte passiu, en els supòsits següents:
 

a)      Utilització del Casal cultural Els Catòlics.
b)      Utilització de materials de propietat municipal
c)      Servei d’assistència domiciliària.
d)      Utilització de la pista de tennis municipal.

 



 

e)      Utilització del pavelló poliesportiu municipal.
f)       Utilització de la Sala de Plens.
g)      Utilització de la sala polivalent de l’Ajuntament
h)      Prestació  dels  serveis  d’ensenyaments  especials  en 

establiments públics.
i)       Utilització del Centre cívic
j)       Utilització de la sala Ramon Mosella de l’Escola Municipal de 

Música “Musicant”
k)      Accés al nucli antic
l)       Utilització del Camp de Vida Activa
m)     Utilització de l’Escola Joan de Palà

 
Segon .- Modificar l’article 4, apartat 2, lletres  l) i m) i eliminar l’apartat n, 
que passa a tenir el següent redactat:
 
Article 4. Quantia
 
1.   La quantia de les taxes regulades en aquesta Ordenança serà la fixada 

en  les  Tarifes  contingudes  en  l’apartat  següent,  per  cadascun  dels 
diferents serveis o activitats.

 
2.   La Tarifes d’aquestes taxes seran les següents:
 
a) TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CASAL CULTURAL ELS CATÒLICS -
 
 
1è.- Actes culturals gratuïts, actes divulgatius sense ànim de lucre, actes 
polítics, actes religiosos i assajos de caire cultural.
 
Es cedirà el local gratuïtament.
 
No  obstant  s’exigirà  una  fiança  econòmica  de  215,00  euros,  que  es 
retornarà en acabar la utilització del local.
 
2n.- Actes d’institucions o entitats benèfiques.
 
Els  actes  de  qualsevol  tipus,  promoguts  per  institucions  o  entitats 
benèfiques, tindran la cessió el local gratuïta; no obstant hauran de fer 
efectiva la fiança de l’apartat 1er.
 
3r.- Actes culturals, representacions teatrals i qualsevol tipus d’acte encara 
que no sigui cultural pels quals es cobri entrada.
 
S’haurà d’abonar el 15 % del taquillatge obtingut.
 
En  aquest  percentatge  s’inclouen  els  assajos  i  preparatius  de  l’acte  o 
representació.
 
Els  ingressos  per  aquest  concepte  es  destinaran  a  la  reparació  i 
manteniment del local.
 

 



 

4t.- Actes divulgatius o culturals i assajos de qualsevol tipus amb ànim de 
lucre.
 
Es cobrarà la quantitat de 215,00 euros per acte, sempre que aquest no 
excedeixi de 3 hores; els assajos i preparatius de l’acte van inclosos en 
aquest preu. 
 
Si excedeix d’aquest temps 76,00 € per hora o fracció.
 
Totes les entitats a les quals es cedeixi gratuïtament el local dels catòlics,  
estaran  obligades  a  fer  constar  en  els  seus  rètols  o  propaganda  de 
qualsevol tipus, la inscripció següent:
 
                            Amb la col·laboració del Casal
                            Cultural “Els Catòlics”.
                            Ajuntament de Cardona.
 
Qualsevol  conflicte  que  pugui  sorgir  en  l’aplicació  d’aquesta  taxa,  es 
sotmetrà a la resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
 
b) TAXA  PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE PROPIETAT MUNICIPAL 
 
Tarima Muntatge  i  desmuntatge  a  càrrec  de 

l’Ajuntament a entitats i associacions sense 
ànim de lucre

7,56 €/mòdul

 Préstec a empreses o entitats amb ànim de 
lucre sense muntatge

9,00 €/mòdul

 Per cada element de tarima no retornat 108,00 €
Cadires Per cada element no retornat 16,17 €
Taula plegable Per cada element no retornat 43,13 €

 
Els equips audiovisuals de l’Ajuntament formats per projector, ordinador 
portàtil  i  pantalla,  podran ser  utilitzats  de  forma gratuïta  per  aquelles 
entitats sense ànim de lucre que ho sol·licitin.
 
En el cas de que el material cedit no es retorni en les mateixes condicions, 
l’entitat  sol·licitant  haurà  de  fer-se  càrrec  del  cost  de  reparació  o 
substitució de l’equip malmès.
 
c) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA -
 
Treballadora familiar. Preu hora 9,66 EUR
Auxiliar de la llar. Preu hora 6,77EUR
El  barem a  aplicar  en funció  dels  ingressos  mensuals  de  la  unitat  familiar, 
inclosos els familiars de primer grau serà:

0%
25%
50%
75%

100%

 



 

 

d) TAXA PER UTILITZACIÓ PISTA DE TENNIS MUNICIPAL –
 
Individual
- Entrada Dia 3,00 EUR/hora.
- Entrada Nit 5,00 EUR/hora.
 

e) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL -
 
- Clubs Esportius i entitats autoritzades sense ànim de 
lucre amb horari limitat

Gratuït

-  Per  cada  hora  o  fracció  que  excedeixi  de  l’horari 
concedit .

8,90 EUR/hora

- Campionats o competicions d’entitats esportives no 
federades .

10 % de les quotes 
d’inscripció

- Resta d’entitats o particulars:
Horari diürn 17,82 EUR/hora
Horari nocturn 26,97 EUR/hora
- Entitats esportives no federades o particulars amb 
reserva anual

Tindran un 20 % 
descompte

-Activitats del casal multiesportiu d’estiu  
Per 4 setmanes 70,00 EUR
Per 5 setmanes 80,00 EUR
Per 15 dies 50,00 EUR
Quan  aquesta  activitat  la  realitzin  varis  germans  gaudiran  d’un  10%  de 
descompte
Les famílies nombroses hauran de pagar aquesta activitat fins el segon fill. 

 
f) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS –
 
Celebracions de matrimonis civils
No residents al municipi 183,75 EUR
Residents al municipi   61,25 EUR
 
Per altres usos s’acordarà la tarifa de forma individual

 
g) TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT
 
Entitats sense ànim de lucre del municipi Gratuït
Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  del 
municipi amb pagament d’entrada o inscripció

10EUR/hora

Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  particulars  del 
municipi amb pagament d’entrada o inscripció

40EUR/hora

Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  i 60EUR/hora

 



 

particulars de fora del municipi 
 

h) TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS 
EN ESTABLIMENTS PÚBLICS
 
- Cursos de Català per adults
Matrícula anual: 40,85 EUR.
 

-      Activitats infantils “ Esplaia’t”
 

  

Període de Nadal i Setmana Santa
 

  

1 dia esporàdic 3,00 EUR 
1 setmana 15,00 EUR 
   
Període d’estiu   
   
1 setmana 15,00 EUR 
4 setmanes 50,00 EUR 
7 setmanes 90,00 EUR 
   
Resta de l’any   
   
1 dia a la setmana 10,00 EUR/mes
2 dies a la setmana 18,00 EUR/mes
3 dies a la setmana 22,00 EUR/mes
4 dies a la setmana 25,00 EUR/mes
5 dies a la setmana 30,00 EUR/mes  
6 dies a la setmana 32,00 EUR/mes  
1 dia esporàdic 3,00 EUR 
 
Quan  aquesta  activitat  la  realitzin  varis  germans  gaudiran  d’un  10%  de 
descompte
Les famílies nombroses hauran de pagar aquesta activitat fins el segon fill.
 

 
 

i) TAXA PER UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
 

1. Entitats sense ànim de lucre del municipi Gratuït
2. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  del 

municipi amb pagament d’entrada o inscripció 
5EUR/hora

3. Casals  culturals  i  activitats  d’interès  públic  realitzats  de 
manera  continuada  per  entitats  del  municipi  amb 
pagament d’entrada o inscripció, fins un màxim de 4 hores 
diàries 

10% entrades 
o inscripcions

4. Activitats d’interès públic gratuïtes realitzades per persones 
físiques o jurídiques amb ànim de lucre 

20EUR/hora

5. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  particulars  del 
municipi amb pagament d’entrada o inscripció. 

40EUR/hora

 



 

6. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  i 
particulars de fora del municipi, sala petita 

60EUR/hora

7. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  i 
particulars de fora del municipi el municipi, sala gran 

80EUR/hora

8. Cost de reposició pèrdua de targetes d’accés 12EUR

 

j)  TAXA  PER  UTILITZACIÓ  DE  LA  SALA  RAMON  MOSELLA  DE  L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA “MUSICANT”
 

1. Entitats sense ànim de lucre del municipi Gratuït
2. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  del 

municipi amb pagament d’entrada o inscripció 
10EUR/hora

3. Casals  culturals  i  activitats  d’interès  públic  realitzats  de 
manera  continuada  per  entitats  del  municipi  amb 
pagament d’entrada o inscripció, fins un màxim de 4 hores 
diàries 

10% entrades 
o inscripcions

4. Activitats d’interès públic gratuïtes realitzades per persones 
físiques o jurídiques amb ànim de lucre 

20 EUR/hora

5. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  particulars  del 
municipi amb pagament d’entrada o inscripció. 

40EUR/hora

6. Activitats  d’interès  públic  realitzades  per  entitats  i 
particulars de fora del municipi 

60EUR/hora

 

k) TAXA PER ACCÉS AL NUCLI ANTIC
 
Cost de reposició per pèrdua de targeta d’accés al nucli antic 12EUR
Cost de reposició per pèrdua de clau d’accés al nucli antic 3EUR

 

l) TAXA PER UTILITZACIO DEL CAMP DE VIDA ACTIVA
 
Entitats,  empreses,  centres  educatius,  casals, 
fundacions, particulars i institucions           

Lloguer 2 
hores

Lloguer
 1 dia

1.-  Clubs,  entitats,  centres  educatius,  AMPA'S, 
fundacions del sector públic i institucions públiques 
autoritzades i sense ànim de lucre    

  

Tota la instal·lació Gratuït Gratuït
Camp F-11 Gratuït Gratuït
Camp F-7 Gratuït Gratuït
Sala Polivalent Gratuït Gratuït
2 vestidors Gratuït Gratuït
4 vestidors Gratuït Gratuït
Pista d'atletisme Gratuït Gratuït
2.-  Clubs,  entitats,  centres  educatius,  AMPA'S, 
fundacions del sector públic, institucions públiques i 
empreses  esportives  per  activitats  amb  ànim  de 
lucre                       

  

Tota la instal·lació 40€ 360€

 



 

Camp F-11 25€ 225€
Camp F-7 15€ 135€
Sala Polivalent 10€ 90€
2 vestidors 10€ 90€
4 vestidors 15€ 135€
Pista d'atletisme 10€ 90€
3.- Particulars, empreses no esportives i fundacions 
privades amb ànim de lucre                        

  

To a la instal·lació
60€

540€

Camp F-11 35€ 315€
Camp F-7 20€ 180€
Sala Polivalent 20€ 180€
2 vestidors 15€ 135€
4 vestidors 20€ 180€
Pista d'atletisme 20€ 180€

 

m) TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCOLA JOAN DE PALÀ
 

1. Entitats sense ànim de lucre del muni ipi 
Gratuït

2. Casals  culturals  i  activitats  d’interès  públic  realitzats  de 
manera  continuada  per  entitats  del  municipi  amb 
pagament d’entrada o inscripció, fins un màxim de 4 hores 
diàries 

10%  entrades 
o inscripcions

 
3.   L’obligació de pagament neix des que es presti o realitzi qualsevol dels 

serveis o activitats especificats a l’article 2n.
 
4.   El pagament de les taxes s’efectuarà en el moment de presentar al qui 

estigui obligat a realitzar-lo la liquidació o entrada corresponent.
 
5.   Caldrà  l’autorització  prèvia  per  l’ús  de  tots  els  espais  municipals  i 

estarà supeditat a les activitats programades per part de l’Ajuntament.
 
Tercer.-  Els  acords  definitius  en  matèria  de  derogació,  aprovació  i 
modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, 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 Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, 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.
 

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 No hi ha assumptes

  

C) PRECS I PREGUNTES 

 No hi ha assumptes

 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió Sra. 
Aida Molner Pejoan, s’aixeca la sessió essent les 20,00 hores, de la qual 
cosa com a Secretària-Interventora, Sra. Brígida Manau i Vila, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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