Aquesta moció modifica i substitueix la que vam entrar a registre el dia 6 de
juny amb número de registre d’entrada 3032:

Atès que la taxa per la utilització de l’Auditori i la Sala de Plens per part de particulars
està establerta actualment en 100,00€/acte (apartat A.a, Article 6è, ordenança fiscal
núm. 30 – Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini
públic).
Atès que aquest ús particular, tot i estar enfocat a la realització de bodes, podria
permetre també, al no estar especificat a l’ordenança cap ús particular concret sinó “ús
particular” en genèric, la realització d’activitats diverses que no provinguin d’entitats del
municipi ni del propi Ajuntament, en alguns casos i sempre que siguin d’interès general
i sense ànim de lucre.
Per exemple, xerrades que puguin organitzar particulars o grups de persones del
municipi que vulguin convidar algú o a una entitat de fora del municipi per tractar sobre
un tema d’interès públic.
O un altre possible cas serien reunions de grups no constituïts formalment com a entitat
al municipi, com per exemple si un grup de persones i entitats volguessin crear el Grup
Local d’Acollida de La Marxa Som a Premià de Dalt (veure Moció de suport a La Marxa
Som per a més informació).
Atès que un cost de 100 euros per acte està calculat i justificat en el cas de les bodes
pels costos que comporta, però pot en canvi fer inviable per als seus organitzadors la
realització d’algunes d’aquestes altres activitats com seria el cas d’exemples com els
esmentats.
Atès que, tant en aquest cas d’ús particular de l’Auditori i la Sala de Plens, com en la
utilització de sales i espais municipals en general, es podria permetre i facilitar l’ús
d’aquests espais per part de la ciutadania en casos com aquests en què els promotors
no siguin una entitat constituïda al municipi.
Atès que l’Ajuntament podria, en aquests casos, tenir mecanismes establerts i publicitats
per a què la ciutadania pugui sol·licitar un espai municipal per a un ús d’aquestes
característiques, així com per a determinar si considera l’Ajuntament que l’ús demanat
és d’interès general per a la ciutadania i sense ànim de lucre. En cas que es considerés
que sí que ho és, l’Ajuntament podria no només permetre la realització de l’acte
sol·licitat, sinó també facilitar-la, col·laborar-hi i fer-ne difusió.
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PRIMER.- Establir i publicitar un mecanisme concret pel qual la ciutadania pugui, i
sàpiga que pot, sol·licitar l’ús d’un espai municipal per a la realització d’un acte o
esdeveniment (al marge de la possibilitat que tenen establerta les entitats de fer-ho).
SEGON.- Establir un mecanisme per a què l’Ajuntament pugui determinar, en cada cas
que arribés d’aquest tipus de sol·licituds ciutadanes, si considera que l’ús demanat és o
no d’interès general per a la ciutadania i sense ànim de lucre, i en base a aquesta decisió
permetre o no la realització de l’acte. Aquest mecanisme, que pot ser en forma de taula
o mesa, hauria de comptar amb la participació de la part política i tècnica del
Departament corresponent de l’Ajuntament, així com d’algun representant de cadascun
dels partits polítics de l’oposició.
TERCER.- En els casos que s’acceptin mitjançant aquests mecanismes establerts,
l’Ajuntament no només permetrà la realització de l’acte, sinó que també hi col·laborarà
en tot el possible, facilitant-ne la realització i ampliant-ne la difusió. En els casos en que
no s’accepti per considerar que l’ús sol·licitat no respon a l’interès general o no és sense
ànim de lucre, es comunicarà a la part sol·licitant tant la decisió com els motius justificats
pels quals no es considera d’interès general i per tant no s’accepta.
QUART.- En el cas que la sol·licitud demani específicament un espai concret, es donarà
preferència a aquest espai sol·licitat. En el cas que l’espai sigui la Sala de Plens, la mesa
haurà de determinar també si es considera adequat que sigui aquest l’espai utilitzat. En
el cas que es demani l’Auditori o la Sala de Plens i s’accepti el seu ús, es determinarà
per cada cas concret el cost (si n’hi ha) de l’ús de l’espai, rebaixant-se o eliminant-se
així la taxa de 100 euros per acte establerta a l’ordenança fiscal núm. 30 (taxa que sí
que es mantindrà en aquesta quantitat en els casos de casaments). Aquest nou supòsit
s’afegirà al redactat de l’ordenança.

2

