
Assemblea Municipal Oberta de Sallent

Proposta

1. Títol de  la proposta. 

Modificació de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives 
municipals.

2. Motius de la proposta.

El Carrilet és l'entitat organitzadora del Carnaval de Sallent, una entitat sense ànim de lucre, amb 
una  organització  basada en  el  voluntariat  i  sense  compensacions  econòmiques,  i  on  els  seus 
membres col·laboren en la festa igual que les comparses i la gent del poble. 

Gràcies  a  l´afluència  massiva  de  públic  ha  esdevingut  un  Carnaval  de  referència  al  Bages  i  
comarques properes. Durant la setmana del Carnaval s'organitzen un seguit d'actes per a tots els 
gustos on l´únic acte de pagament és el ball de disfresses, això converteix el nostre carnaval en una 
festa al carrer, participativa i popular. I per tot això, entenem que és d'interès general per tots els 
vilatans, perquè està fet amb i per al poble i tothom en gaudeix.   

Des de sempre és molt costós elaborar un pressupost tan elevat, procurar que no hi hagin pèrdues,  
maximitzar els ingressos i minimitzar les despeses. Els recursos dels quals disposa l'entitat són el 
voluntarisme i el material i les instal·lacions que té el poble i que entenem que en podem disposar.

Som una entitat més del poble i sabem lo complicat que és l'autogestió i obtenir uns ingressos per  
assumir les despeses que es deriven de fer activitats que en tots els casos han de ser públiques i  
per tal d'enriquir el poble.

3. Objectius de la proposta. 

És per  tots  els  motius esmentats  anteriorment  que entenem que s'haurien de modificar  alguns 
aspectes de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals, referent a 
l'epígraf I sobre les activitats dutes a terme al Pavelló Agustín Rueda de Sallent.

Considerem que la taxa que s'aplica a les entitats locals sense ànim de lucre que volen exercir  
alguna activitat al Pavelló Agustín Rueda és elevada, ja que el municipi tampoc disposa de cap altre 
espai que pugui reunir unes condicions semblants per acollir determinats actes, com per exemple 
actes d'envergadura com seria el ball de disfresses del Carnaval de Sallent. 



4. Síntesis i desenvolupament de la proposta.

A continuació detallem els apartats que considerem que s'haurien de modificar de l'ordenança fiscal  
07 dins l'epígraf I.- Pavelló “Agustín Rueda”, amb una breu justificació per cada punt.

4.- Festivals culturals o recreatius locals:
4.1.- Col·legis i entitats locals sense cobrament d’entrada ànim de 

lucre (1) .......................................................................................... gratuït 
4.2.- Entitats que organitzin activitats amb fins benèfics (1)........................ gratuït 
4.3.- Entitat organitzadora del Carnaval de Sallent (1) .......................... gratuït

En aquest apartat proposem canviar el primer punt i que siguin les entitats sense ànim de lucre les 
que puguin quedar exemptes de pagar el lloguer del pavelló, fent-se càrrec de la neteja de l'espai.

5.- Espectacles 
5.1.- Balls i festes populars promoguts per entitats locals sense ànim
        de lucre (1) (2) (3) .....................................................................................gratuït 
5.2.- Balls i festes populars promoguts per organitzacions privades del 
         Municipi i fora del municipi sense cobrament d’entrada (1) (2) (3) ...........739 € 
5.3.- Balls i festes populars promoguts per organitzacions privades del 
         Municipi i fora del municipi amb cobrament d’entrada, 10% dels 
         ingressos o mínim (1) (2) (3) .....................................................................739 € 
5.4.-Muntar i desmuntar protecció pavelló.....................................................316 € 

(1) Servei de neteja : A càrrec de l’entitat contractant del pavelló. 
(2) Servei de vigilància: Obligatori a càrrec del contractant. 
(3) Fiança: 300 € 

En aquest apartat proposem que les entitats locals sense ànim de lucre tinguin la taxa gratuïta però 
fent-se càrrec de la neteja de l'espai, del servei de vigilància i pagant una fiança.

També proposem que s'elimini el 5.4, ja que entenem que el material per muntar i desmuntar la 
protecció del pavelló ja està en propietat de l'ajuntament i que les hores que es destinen a aquest 
muntatge formen part de treballadors de l'ajuntament que ja tenen un sou i no és cap empresa  
externa que se'n fa càrrec. 

5. Aplicabilitat i recursos necessaris. 

Considerem que l'aplicabilitat  d'aquests  canvis  en l'ordenança esmentada tan sols  depèn de la 
voluntat política per part del consistori, el qual disposa dels mecanismes necessaris per modificar 
aquesta ordenança. 

Aquesta modificació en l'ordenança no suposa cap despesa extra a l'ajuntament ja que simplement  
es tracta d'exempcions fiscals en el lloguer del pavelló sense modificar les despeses extres com la 
neteja i la seguretat.


