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Esmenes del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Junts per Torelló - AM a les Ordenances fiscals del 2016 
 
 
 

1. Sobre l’Ordenança número 1 de la proposta de bonificacions de l’IBI per a 
famílies nombroses, proposem: 

 
Establir una taula de bonificació progressiva de l’IBI per famílies nombroses segons 
renda familiar, amb un màxim del 50% 
Establir una taula de bonificació progressiva de l’IBI per famílies nombroses segons 
valor cadastral de l’habitatge, amb un màxim del 50% 
Aquestes bonificacions serien acumulables amb un màxim de bonificació del 90% 
Només es podria aplicar sobre l’habitatge habitual de la família. 
 
Motivació: les bonificacions de l’IBI tenen com a objectiu que reverteixi sobre la 
població més vulnerable, és per això que s’hauria de contemplar la renda familiar. 
En quan al valor cadastral de l’immoble, posar un límit excloent de valor suposaria 
la possibilitat d'excloure famílies nombroses amb rendes baixes que poden tenir un 
habitatge d'un valor superior al límit si aquest és massa restrictiu. Cal tenir en 
compte el metros quadrats necessaris per una família nombrosa. 
 
2. Sobre l’Ordenança número 5 de la proposta d’eliminar les bonificacions per 

obres fora de l’àmbit de Pla de Barris, que es contemplava en les anteriors 
ordenances, proposem: 

 
Mantenir les bonificacions anteriors, contemplant una modificació de posar un 
topall mínim de cost de l’ICIO per tal que comptant amb la bonificació, el que es 
pagui cobreixi, com a mínim, el cost de gestió de l’expedient. 
 
Motivació: les bonificacions es van establir per no diferenciar criteris entre l’àmbit 
del Pla de Barris i l’àmbit de fora d’aquest, si bé es cert que amb la bonificació 
en certs casos el preu quedava tant reduït que no cobria les despeses 
administratives, creiem que excloure totes aquestes bonificacions no és òptim. 
 
3. Sobre l’Ordenança número 9 de la Taxa de recollida de residus, proposem: 
 
Incloure una bonificació de la taxa pels comerços en el supòsit que es facin les 
obres del c/Sant Bartomeu, durant el període de les obres. I que no es liquidarà 
la taxa, entenent-se des del replanteig fins a l’aprovació de la certificació de 
liquidació d’obra. 
  
Motivació: Ja que es bonifica els veïns que tenen gual durant les obres pels 
perjudicis, creiem que les obres també perjudicaran als comerços del carrer, pel 
que proposem aplicar la mateixa filosofia per aquests, en aquest cas en la taxa de 
deixalles. 
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4. Sobre les modificacions de la Ordenança número 14 del Museu de la Torneria, 
proposem: 

 
Mantenir el nombre mínim de persones pels grups a 12, en lloc d’augmentar-ho a 
25. 
 
Motivació: el Museu de la Torneria està en fase inicial d’acció i posar limitacions 
numèriques en aquesta fase inicial, de potenciació i donar a conèixer el museu, 
pot frenar activitats i demandes, debilitant la posada en marxa del mateix. 
Seria bo tenir un projecte estratègic d’explotació del Museu abans de fer cap 
modificació al què afecti el funcionament i l’oferta al públic del Museu de la 
Torneria. 
 
5. Sobre l’Ordenança número 16 del servei de la Piscina Municipal d’Estiu, 

proposem: 
 

a. Mantenir l’edat mínima de pagament d’entrada als 6 anys. 
b. Incloure una tarifa específica pels titulars del Carnet Jove, inferior a la 

del tram de 17 a 30 anys (33% menys). 
c. Incloure en la tarifa “a” a pensionistes inferiors als 60 anys. 

 
Motivació: El Carnet Jove és una eina de la Generalitat de Catalunya per tal que els 
joves tinguin avantatges econòmics en diferents àmbits, entre els quals hi ha el lleure i 
l’activitat física, és important incloure-ho, com en d’altres serveis municipals (Teatre 
Cirviànum, per exemple), a més tenint en compte que al nostre país, la taxa d’atur 
juvenil (fins als 30 anys) és molt elevat i en els ocupats la precarització hi fa estralls.  
S’ha de tenir en compte que hi ha pensionistes que no ho són per causa de jubilació, 
així que l’edat d’un pensionista no hauria de condicionar les tarifes per pensionistes. 
No hi ha justificació social per augmentar l’edat mínima a pagar a 4 anys.  

 
6. Sobre l’Ordenança número 19, en la incorporació en l’article 6 sobre 

“conduccions soterrànies de fibra òptica”, proposem: 
 

a. Exempció per entitats sense ànim de lucre registrades a l’Ajuntament 
b. Exempció per empreses dedicades a la integració social de persones 

amb discapacitats i de col·lectius vulnerables 
c. Organismes i entitats d’interès públic com les escoles, bombers, CAP, 

etc... 
 

Motivació: L’accés a les xarxes TIC han de tendir a ser universals per la població 
sempre que l’intermediari no en busqui un benefici econòmic. De fet la xarxa pública 
l’hem pagat tots els ciutadans amb els nostres impostos per tant pensem que és de 
sentit comú que per els casos que proposem no s’hagi de tornar a pagar. 
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7. Sobre l’Annex de Tarifes per la piscina coberta, proposem: 
 

a. Una quota específica pels titulars del Carnet Jove. 
b. Una quota per ús de les instal·lacions per prescripció mèdica. 
Ambdues propostes, s’haurien de materialitzar a proposta dels gestors del 
servei municipal, en un termini màxim de 2 mesos. 

 
Motivació: El Carnet Jove és una eina de la Generalitat de Catalunya per tal que els 
joves tinguin avantatges econòmics en diferents àmbits, entre els quals hi ha el lleure i 
l’activitat física i esport, és important incloure-ho, com en d’altres serveis municipals 
(Teatre Cirviànum, per exemple), a més tenint en compte que al nostre país, la taxa 
d’atur juvenil (fins als 30 anys) és molt elevat i en els ocupats la precarització hi fa 
estralls. 
L’ús de la piscina a vegades pot no sé eminentment voluntari per motius de salut, 
com per exemple per rehabilitació, com a servei municipal s’hauria de contemplar 
aquest factor. 
 
 
 
A Torelló, el 22 d’octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Casals i Prat 
Regidor portaveu d’ERC-JpT-AM 


