
               
 

 

MOCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I LES 

JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 

EN SUPORT A LA PETICIÓ POPULAR SOBRE UNES  

TARIFES SOCIALS MES JUSTES PELS USUARIS DE LES  

PISCINES MUNICIPALS DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

 

 

 

En referència a l’Ordenança Fiscal núm. 17, i mes concretament a l’Article 4rt. Quantia: 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL  

 

 

 ERC i les JERC lluitem per una piscina a l'abast de tothom, però malauradament des 
de l’actual equip de govern de Palau sembla ignorar les necessitats dels seus 
ciutadans.  

 

 Recordem que fer us d’un espai social on també es pot gaudir d’una piscina és un bé 
del qual no tothom pot gaudir, per tant, l’espai que ens ofereix la piscina municipal 
hauria de donar resposta a la diferència social i les necessitats de molts palauencs i 
palauenques, però amb aquestes tarifes que l’ajuntament ha publicat, no ho fan.  

 

Volem una piscina pública al servei del poble. 

Construïm un poble per a tots, socialitzem la piscina...!!! 

 

 

 Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 

Santa Maria de Palautordera varem proposar d’adopció de les següents taules, en el 

PLE del passat 28 de juliol de 2016, i que l’actual equip de govern nomes ens han 

respectat algunes de les nostres propostes, tot i que considerem que es tindrien que 

haver aplicat totes, pel be de tots els palauencs i palauenques. 

 

 A continuació us oferim la NOSTRA proposta, presentada en el PLE esmentat : 

 

 



               
 

 

ENTRADA GENERAL 

 

 INDIVIDUAL 

 

1 DIA 

 

De dilluns a 

divendres 

 

 

Tot el dia 

 

De dilluns a 

divendres 

 

 

Mig dia, a 

partir de les 

15 h. 

 

Cap de 

setmana i 

festius 

 

Tot el dia 

 

 

Cap de 

setmana i 

festius 

 

Mig dia, a 

partir de les 

15 h. 

Nens i nenes fins a 5 anys 

i majors de 70 anys 
gratuït gratuït gratuït gratuït 

Joves de 6 a 17 anys 2,00 € 1,20 € 2,70 € 1,60 € 

Adults de 18 a 59 anys 3,50 € 2,10 € 4,70 € 2,80 € 

Grans a partir dels 60 anys 3,00 € 1,80 € 4,00 € 2,40 € 

     

ABONAMENT INDIVIDUAL 

Empadronats a Palau 
MENSUAL TEMPORADA 

Mensual :  
 

1- des del dia de l’obertura al 

juny i tot el juliol 

2- tot l’agost i fins el tancament 

al setembre  

Nens i nenes fins a 5 anys 

i majors de 70 anys 
gratuït gratuït 

Menors (de 6 a 17 anys) 20 € 34 € 

Joves (de 18 a 29 anys) 25 € 40 € Temporada :  
 

1- des del dia de l’obertura al 

juny, tot el juliol, tot l’agost i fins 

el tancament al setembre 

Adults (de 30 a 59 anys) 40 € 50 € 

Grans (de 60 a 69 anys) 20 € 36 € 

     

ABONAMENT INDIVIDUAL 

No empadronats 
MENSUAL TEMPORADA 

Mensual :  
 

1- des del dia de l’obertura al 

juny i tot el juliol 

2- tot l’agost i fins el tancament 

al setembre  

Nens i nenes fins a 5 anys 

i majors de 70 anys 
gratuït gratuït 

Menors (de 6 a 17 anys) 22 € 38 € 

Joves (de 18 a 29 anys) 28 € 44 € Temporada :  
 

1- des del dia de l’obertura al 

juny, tot el juliol, tot l’agost i fins 

el tancament al setembre 

Adults (de 30 a 59 anys) 44 € 55 € 

Grans (de 60 a 69 anys) 22 € 40 € 



               
 

 

ABONAMENT FAMILIAR 

Empadronats a Palau 
MENSUAL TEMPORADA 

Mensual :  
 

1- des del dia de l’obertura al 

juny i tot el juliol 

2- tot l’agost i fins el tancament 

al setembre  

Nens i nenes fins a 5 anys 

i majors de 70 anys 
gratuït gratuït 

Matrimonis o parelles de fet 45 € 80 € 

Per cada fill,  

major de 18 anys 
20 € 30 € Temporada :  

 

1- des del dia de l’obertura al 

juny, tot el juliol, tot l’agost i fins 

el tancament al setembre 

Fill o menor, de 6 a 17 anys 20 € 30 € 

Per cada fill, de 6 a 17 anys  

a partir del segon 
10 € 20 € 

     

ABONAMENT FAMILIAR 

NO empadronats 
MENSUAL TEMPORADA 

Mensual :  
 

1- des del dia de l’obertura al 

juny i tot el juliol 

2- tot l’agost i fins el tancament 

al setembre  

Nens i nenes fins a 5 anys 

i majors de 70 anys 
gratuït gratuït 

Matrimonis o parelles de fet 50 € 88 € 

Per cada fill,  

major de 18 anys 
22 € 33 € Temporada :  

 

1- des del dia de l’obertura al 

juny, tot el juliol, tot l’agost i fins 

el tancament al setembre 

Fill o menor, de 6 a 17 anys 22 € 33 € 

Per cada fill, de 6 a 17 anys  

a partir del segon 
11 € 22 € 

 

Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma GRATUÏTA :  

  

a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS 

amb un grau igual o superior al 33%.  

 

b) Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS 

amb un grau igual o superior al 33% que no puguin desplaçar-se de manera autònoma i 

requereixin d’acompanyament, la persona que l’acompanyi tindrà gratuïtat en l’accés. 

En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una persona.  

 

Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% en les 

modalitats que fan referència als ABONAMENTS, les famílies nombroses i 

monoparentals que així ho acreditin mitjançant el títol acreditatiu emès pel Departament 

de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 



               
 

 

Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 30% en les 

modalitats que fan referència als ABONAMENTS, les famílies en situació d’atur que així 

ho acreditin mitjançant la prestació acreditativa emesa per l’Oficina de Treball de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Accés de menors : No podran accedir els infants i joves menors de 12 anys, si no van 

acompanyats d’una persona major d’edat o formen part d’un grup o col·lectiu que 

accedeix a la instal·lació com a tal i amb la dotació de monitors pertinents.    

 

 

 

Santa Maria de Palautordera a 12 de juny de 2017  

 

 

 

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  

Grup municipal de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AQUESTES SON LES TARIFES DE LES PISCINES MUNICIPALS 

PUBLICADES PER L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

 

Podem observar que els CONCEPTES marcats en VERD son algunes de les propostes que Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) VAREM presentar en el PLE del passat 28 de juliol del 2016, i que 

finalment s’han aplicat en benefici dels palauencs i palauenques. 

 

Lamentem que l’actual govern no hagi aplicat TOTES les nostres propostes, com per exemple unes TARIFES 

SOCIALS MES JUSTES i altres BONIFICACIONS que varem presentar pel be dels usuaris de les piscines municipals 

de Santa Maria de Palautordera, i que l’actual govern no han recollit. 

 

ENTRADES  
 

Infantil (5-14 anys) i més de 65 anys  

 

 

3,00  

Adults  5,00  

Només tardes  3,00  

 

ABONAMENTS  

 

Adult 30 banys  

 

 

60,00  

Adult 15 banys  35,00  

Adult 10 banys  25,00  

 

Infantil (5-14 anys) i adults més de 65 anys 30 banys  
 

35,00  

Infantil (5-14 anys) i adults més de 65 anys 15 banys  20,00  

Infantil (5-14 anys) i adults més de 65 anys 10 banys  15,00  

 

De temporada completa Infantil (5-14 anys) i més de 65 anys  
 

80,00  

De temporada completa adults  125,00  

(suposant 70 dies: 2 abon. de 30 banys i 1 de 10 banys)  

 

Abonament Social per persones en atur 30 banys  
 

25,00  

(caldrà acreditació)  
Abonament Social per fills de persones en atur 30 banys  

(caldrà acreditació)  

15,00  

 

Els abonaments seran transferibles menys els de temporada completa i els socials. 

 

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS  

 

Es podrà gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:  

 

 Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS 

amb un grau igual o superior al 33%.  

 

 Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS amb 

un grau igual o superior al 33% que no puguin desplaçar-se de manera autònoma i 

requereixin d’acompanyament, la persona que l’acompanyi tindrà gratuïtat en l’accés. En 

cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una persona.  


