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Andreu Pérez Lorite i Jordi Calatayud Sanchis, portaveu i portaveu adjunt respectivament 
del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verd- Independents x 
Gavà a l’Ajuntament de Gavà 
 
 
SOL·LICITEN 
 
Que s’admetin com a presentades les següents esmenes als pressupostos i ordenances 
municipals per l’any 2014 de l’Ajuntament de Gavà 
 
 

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2014 
 

 

AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L’AJUNTAMENT 
 
 
INCREMENTS AL CAPÍTOL 6 (Inversions)  
 

 

1.- Avançament inversions nou IES Bruguers.-  El grup municipal d'ERC-Els Verds-
Independents per Gavà proposa que l'Ajuntament avanci els recursos necessaris per a la reforma 
integral de l'Institut Bruguers de la ciutat, d'acord amb el projecte existent, i que porta varis anys 
pendent a resultes de les dificultats pressupostàries que pateix la Generalitat de Catalunya. Com a 
inici d’aquesta reforma proposem que els pressupostos del 2014 incloguin una dotació de 30.000 
€ (ampliable) que permetrà fer neteja del recinte i excavacions arqueològiques prèvies a les obres. 
 

2.- Adequació local de GTI buit per a menjador social.-  Tal com ja hem proposat en plens 
anteriors considerem que en l’actual situació social és molt necessari disposar d’un menjador 
social a la nostra ciutat. La dotació seria de 15.000 € 

 

 

INCREMENTS AL CAPÍTOL 4 (Subvencions) 

 

 

3.- Ampliar bases al programa 6+6 a majors de 45 anys .- El grup municipal d’ERC-Els Verds-
Independents per Gavà proposa un replantejament del programa d’inserció laboral “6+6” per tal 
que el 2014 puguin acollir-se més tipus d’entitats contractants, com empreses del tercer sector o 
associacions esportives, i que es prioritzi la contractació de persones aturades de llarga durada, 
especialment a majors de 45 anys pel risc que pateixen d’exclusió laboral, tant per poder esgotar 
tota la partida prevista amb nous contractes, com per facilitar aquestes contractacions. La dotació 
seria de 30.000€ 

  

4.- Complementar beques menjador.-  Proposem augmentar la partida destinada a les beques 
de menjador en 25.000 € per garantir que les famílies amb problemes econòmics puguin oferir 
dinar als seus fills.  
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INCREMENTS AL CAPÍTOL 2  (Funcionament) 
 

5.- Estudi sobre l’organització i coordinació de la  creació d’un menjador social.-  Dotació de 
5.000 € 
 

6.- Programa atenció a la diversitat a les escoles .- Per millorar la integració dels infants a les 
escoles es planteja una dotació de 10.000 €.  
 
7.- Manteniment escoles .- Per reprendre les obres de manteniment i millora dels edificis escolars 
durant l’estiu es proposa una aportació de 45.000 €. 
 

 

TOTAL D'INCREMENT DE LA DESPESA: 160.000 € 
 

 

 

DECREMENTS AL CAPÍTOL 2 (Funcionament) 
 

8.- Disminució de despeses de publicitat i propagan da.- Creiem que la despesa en publicitat i 
propaganda no és adequada en aquests temps de crisi i ajustos. 

8.1. Difusió i divulgació programes municipals (pro paganda).-  Per això proposem 
disminuir en 50.000 € (restaria un crèdit de 25.000 €) 
 
8.2.- Promoció i projecció de la ciutat (propaganda) .- Per això proposem disminuir 
en 50.000 € (restaria un crèdit de 25.000 €) 

 
9.- Lliure disposició Junta de govern. - Proposem disminuir en 10.000 € (restaria un crèdit de 
10.000 €) 
 
10.- Disminució de la despesa de la publicació El B ruguers 
  

10.1.- Impressió Bruguers .-  Un decrement de 10.000 € (restaria un crèdit de 40.000 €) 
10.2.- Fotografia Bruguers.-  Eliminar la partida de 30.000 €. Les fotografies es poden 
fer amb personal de l’Ajuntament. 
10.3.- Infografia i maquetació .- Un decrement de 10.000 € (restaria un crèdit de 
26.000 €) 
 
 

TOTAL DE DECREMENTS DE LA DESPESA.- 160.000 €  
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En total sumen  unes disminucions de 160.000 euros i uns augments de 160.000 euros per la qual 
cosa el conjunt d’esmenes presentat no modifica el total del pressupost consolidat per l’any 2014, 
n precisen de nous ingressos a determinar.  
 
 
Gavà, 28 d’octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite                                                                                  Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds –Independents per Gavà 
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014 

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 25, 'Taxa per a la prestació del servei de matrimonis civils'  

preveu a l'article 5è. les quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda   

 

Modificar l’Ordenança Fiscal núm. 25, que a l'article 5è. diria 

 

Celebració matrimoni civil en Sala de Juntes    105,00 € 

Celebració matrimoni civil a la Sala de Plens    243,00 € 

Celebració matrimoni civil als baixos del Museu    243,00 € 

Celebració matrimoni civil al Centre d'Història de la ciutat  150.00 € 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 24, 'Taxa per la concessió de llicències, la comprovació de les 

activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica'  preveu a l'article 6è. les quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 24, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signa:Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 23, 'Taxa per llicències o la comprovació d'activitats 

comunicades en matèria d'urbanisme, prestació de serveis urbanístics, i inspecció'  preveu a l'annex les 

quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 23, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 22, 'Taxa per les prestacions de la policia municipal i 

circulacions especials'  preveu a l'annex les quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 23, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 21, 'Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls 

molests que procedeixen de vehicles i altres comprovacions tècniques'  preveu a l'article 5è. les  quotes 

tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 23, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 18, 'Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 

les reserves de la via pública per a l'aparcament, parada de vehicles i càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol mena'  preveu a l'article 5è. les  quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 23, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 20 14  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 14, 'Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de 

la via pública'  preveu a l'article 3r. les  quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda   

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 14, en l'article 3r. corresponent a la quantia de la taxa, deixant-la en 

els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signa:Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 13, 'Taxa pel sanejament' preveu a l’article 5è la quota 

tributària.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 10, als apartats c) connexió a la xarxa i e) recollida d'animals morts, 

deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre de 2012.  

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 12, 'Taxa per recollida , transport i gestió d'escombraries i 

altres residus municipals' preveu als articles 5è i 10è. les  quotes tributàries.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 23, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  
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JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 11, 'Taxa del cementiri municipal' preveu a l’article 5è la quota 

tributària.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 11, als apartats B) Concessions funeràries i C) arrendaments 

concessions, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà 25 d’octubre de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  

 

 



 Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

  

 

 

JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL·LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014  

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 10, 'Taxa per la custòdia i la retirada o immobilització de 

vehicles' preveu a l’article 5è la quota tributària.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes, i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 10, als apartats A) immobilització i C) custòdia, deixant-la en els 

mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL·LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  



 Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

  

 

 

JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014 

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm 9, Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa 

en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 

declaració responsable i pels controls previs o posteriors a l’inici de les activitats preveu a l’article 5è la 

quota tributària i les tarifes a cobrar per l’activitat administrativa i tècnica especificada a l’article 2n.  

 

Atès que creiem que activitats com les que duen a terme cases de joc comporten un augment de la 

inseguretat ciutadana, la degradació del civisme de l'entorn i molèsties als veïns, que requeriran la 

presència sovintejada de tècnics municipals que comprovin el correcte compliment de les ordenances 

municipals o que efectuïn les obligatòries tasques de neteja i manteniment del mobiliari urbà de la ciutat en 

els indrets propers, cal establir una taxa a aquest tipus de negoci d'acord amb les despeses que es preveu 

que ocasionarà a l'Ajuntament. Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà... 

 

 

Acorda  

 

Augmentar la quota fixa per tramitació, comprovació i control a aplicar en el cas de: 

 

Salons de jocs i bingos, que passaria dels 25.387,10 € actuals a 75.000 € 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 



 Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

  

 

 

JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014 

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 8, 'Taxa per la concessió de plaques, patents i altres distintius 

anàlegs' preveu a l’article 5è la quota tributària.  

 

Atès que creiem que amb la situació actual amb un IPC interanual a Catalunya, setembre 2012 a setembre 

2013, en un valor del 0,5% i un de l'any en curs negatiu, no correspondria realitzar increment de les taxes  , i 

per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

No modificar l’Ordenança Fiscal núm. 23, deixant-la en els mateixos termes en què s’aprovà el 25 d’octubre 

de 2012.  

 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

 

Signat: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  



 Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

  

 

JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014 

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 1,  Impost sobre béns immobles preveu a l’article 10è les 

bonificacions a la quota tributària.  

 

L’art. 73.2 de la Llei de Bases d’Hisendes Locals obliga establir una bonificació durant 3 anys del 50% als 

titulars d’habitatges protegits i els que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de les 

corresponents Comunitats Autònomes. Serà potestatiu dels Ajuntaments allargar indefinidament aquesta 

bonificació a través de l’ordenança fiscal. 

 

Atès que volem afavorir el lloguer social, proposem que s’incloguin bonificacions als habitatges que estiguin 

llogats en condicions de lloguer social., i per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

Modificar l’Ordenança Fiscal núm. 1, que al punt 3 de l'article 10è. quedaria 'Els habitatges de protecció 

oficial i els habitatges que estiguin llogats en condicions de lloguer social a través del Programa de mediació 

per al lloguer social i de la Xarxa de Lloguer Jove de la Generalitat de Catalunya, gaudiran.....' 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

Signa: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ   



 Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

  

 

 

JORDI CALATAYUD SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 

Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del 

Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 

als següents  

 

 

EXPOSO  

 

Atès que els articles 178 i 52.2.d) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com 

l’article 34.1.d) del ROM indiquen que l’aprovació i modificació de les Ordenances és competència del Ple 

Municipal  

 

SOL•LICITO  

 

Que s’admeti, d’acord amb l’article 66 i concordants del ROM, per a ser debatuda al pròxim Ple Ordinari de 

la corporació, la següent  

 

 

ESMENA A LES ORDENANCES FISCALS 2014 

 

Exposició de motius:  

 

L’actual redactat de l’Ordenança Fiscal núm. 1,  Impost sobre béns immobles preveu a l’article 8è  les 

quotes i tipus de gravamen. 

 

L’art. 72.1 de la Llei de Bases d’Hisendes Locals permet que els Ajuntaments estableixin un tipus de 

gravamen per als béns immobles de característiques especials, que tindrà caràcter supletori. Per a cada 

grup es podrà establir un tipus diferenciat entre el 0.4% i el 1.3%. 

 

Hi ha bens rústics desocupats o abandonats que podien ser productius socialment, afavorint la seva cessió 

com horts urbans, o en explotació pels seus propietaris o llogaters, i per tant, el Ple de l’Ajuntament de Gavà  

 

 

Acorda  

 

Crear un nou grup a la taula de l’article 8, per a immobles amb usos distints a l’habitatge, de forma que els 

béns immobles de tipus rústic que no tinguin ús agrícola o forestal, i romanguin abandonats, seran gravats 

amb un tipus de 1,3%. 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013 

 

 

 

Signa: Jordi Calatayud Sanchis 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-Independents per Gavà  

IL•LM. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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