Aquesta moció modifica i substitueix la que vam entrar a registre el dia 6 de
juny amb número de registre d’entrada 3031:

Atès que l’ordenança fiscal núm. 19, que regula la taxa per la prestació del servei
d’organització d’espectacles, no contempla cap tipus de benefici fiscal (bonificacions,
reduccions o exempcions del cost de la taxa; Article 5è).
Atès que l’aplicació de beneficis fiscals per a les rendes més baixes en les ordenances
municipals que regulen l’accés a serveis, possibilita i facilita l’accés de moltes persones
a serveis als quals no podrien accedir o hi tindrien molt difícil accés sense l’existència
d’aquestes bonificacions, reduccions i exempcions.
Atès que en altres ordenances municipals vigents sí que s’apliquen diverses
bonificacions, reduccions o exempcions del preu de la taxa corresponent al servei que
regulen, en casos com les rendes baixes (per exemple, en la taxa per prestació de
serveis a les escoles bressol municipals, o en la taxa per prestació de serveis per
ensenyaments especials a establiments municipals –escola de música, aula de dansa,
casals d’estiu, cursos de promoció econòmica...–)
Atès que l’accés a la cultura ha de poder ser també universal, i per tant cal fer possible
i facilitar l’accés a la mateixa a les persones amb més dificultats socioeconòmiques.
Atès que des de Serveis Socials es poden gestionar i atorgar aquestes bonificacions,
com ja es fa en alguns casos de la manera que diu el punt A dels Acords, però és
preferible establir-ho també a l’ordenança corresponent per a què estigui correctament
indicat, així com per a poder afegir les bonificacions dels punts B, C i D que no estaven
establertes, i també per a poder publicitar l’existència d’aquestes quatre possibilitats de
bonificació per tal que la ciutadania que en pugui ser receptora ho conegui.

ACORDS
PRIMER.- Estudiar la inclusió, en l’apartat 5è (Beneficis fiscals) de l’ordenança que
regula la taxa per la prestació del servei d’organització d’espectacles, de bonificacions,
reduccions o exempcions del cost de la taxa a pagar per les persones i les famílies més
vulnerables i amb majors dificultats socioeconòmiques.
En concret, estudiar la inclusió dels següents punts (tots ells o els que es considerin
possibles, adequats i necessaris, i amb els rangs i percentatges que aquí s’indiquen o
amb uns altres que es determinin) que ja s’inclouen de la mateixa forma o semblant en
altres ordenances municipals que regulen altres serveis:
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a) En aquells casos que l’Àrea de Serveis Socials ho consideri adient, s’aplicarà el
règim de bonificacions que s’estableixi en el seu informe.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els subjectes passius que acreditin
estar en situació legal d’atur.
c) Bonificació del 50% de la quota per a rendes inferiors a 1,5 vegades el salari
mínim interprofessional.
d) Bonificació del 25% de la quota per a rendes inferiors a 2 vegades el salari mínim
interprofessional.
SEGON.- Fer públiques aquestes bonificacions i donar-ne publicitat, així com incloureles al Reglament de Serveis Socials i a la seva Carta de Serveis, amb tal que la
ciutadania, i especialment les persones que en puguin ser receptores, les coneguin.
TERCER.- En el cas de la bonificacions establertes en el punt A, Serveis Socials serà
qui gestioni, estudiï, decideixi i atorgui aquestes bonificacions de manera justificada, i
serà a Serveis Socials a qui la ciutadania haurà de dirigir-se per sol·licitar-les. En els
casos de les bonificacions establertes en els punts B, C i D, es podran també sol·licitar
en el moment de la compra anticipada de l’entrada (i, si es considera, també en la
compra en taquilla) si s’acredita en el mateix moment mitjançant document oficial la
condició requerida per a la bonificació.
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