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Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
 
Secretari general:  
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Sr. Joan Méndez Martínez 
 
S’excusen per la seva absència:  
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Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

3 

 
La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla iniciaríem aquest Ple extraordinari en motiu de les propostes de modificació 
d’ordenances fiscals i pressupostos 2017. Primer de tot, hem d’excusar dos regidors, el 
senyor Federico de las Heras i el senyor Ernest Suñé. La resta hi som tots presents. 
Doncs, si els sembla bé iniciaríem aquest Ple amb aquestes dues excuses d’assistència.  
 
1. - Modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes i 
ordenances no fiscals per a l'any 2017. 
 
“Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, concretament en el seus articles 15 a 19 que estableixen el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i el Reial 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, adopta els pertinents acords de modificació dels tributs locals. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals a tal fi elaborades, 
responen a diverses normatives, arbitradores del sistema de recursos dels Ens Locals i 
que suposen l’adaptació dels textos o noves regulacions dels impostos i taxes. 
 
L’observació de la gestió realitzada des de l’inici de l’exercici i vistos els informes 
presentats pels responsables i tècnics, ha permès constatar tots aquells aspectes que 
han de ser objecte de variació. 
 
Les novetats més significatives d’aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals 
són: 
 

 Adequació de l’Ordenança General de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipal, per tal d’actualitzar-la a la normativa vigent i en especial a la Llei 
34/2015 de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  
 

 En relació a l’impost sobre béns immobles, es modifica l’article 7.3 que regula la 
bonificació per a famílies nombroses per afegir en les condicions que quan els 
titulars de l’IBI no siguin els mateixos titulars del títol de família nombrosa, el rebut 
es dividirà d’acord amb la proporció de propietat de cada titular i només es 
bonificarà la part que reuneixi les condicions de família nombrosa. 
 

 Pel que fa referència a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana es modifica l’article 3.4 en el sentit de suprimir dels supòsits de 
no subjecció de les transmissions de béns fetes pels membres d’unions estables de 
parella, d’acord amb el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i incloure el nou supòsit de no subjecció 
de les adquisicions de béns immobles a favor d’un dels copropietaris, com a 
conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un 
immoble de naturalesa indivisible.  

 

 En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, als efectes de 
promoure l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques es fa extensiva a 
tots els edificis  existents la reducció de la quota d’aquestes llicències. 
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 Pel que fa referència a la taxa per llicències urbanístiques, es modifica l’article 4t als 
efectes de regular el procediment per obtenir la base imposable sobre la qual es 
calcularà la taxa a satisfer.  

 

 En la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les 
activitats: 

 
En l’apartat de A) Activitats específiques es crea en el punt de telefonia mòbil una 
nova tarifa per les estacions base de telefonia mòbil subjectes al règim de 
declaració responsable, incloses les ampliacions i modificacions d’estacions 
existents. 
 
Amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous comerços de proximitat i petites 
empreses que generin ocupació i contribueixin a l’activació de l’economia local, es 
manté la reducció del 25% per a l’exercici 2017 per les activitats incloses del punt 1 
al 10, ambdós inclosos. 
 

 Es modifica la quota tributària de la taxa per recollida d’habitatges de 134,20 euros 
a 115,28 euros per l’any 2017, d’acord amb l’estudi de costos realitzat. 
 

 Es modifica la taxa de clavegueram, en el sentit de minorar la quota fixa de 12 
euros a 8 euros i la quota variable, d’acord amb l’estudi de costos realitzat. 

 

 En la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús 
públic local: 
 
En zona blava, s’inclou un nou tram i varien les tarifes per tal d’adaptar-ho a la 
realitat del servei.  
En la zona taronja es clarifica quin mesos comprèn la temporada estival, es crea 
un adhesiu per mitja temporada. 
Es modifica l’apartat de gestió i ingrés amb la finalitat de regular per separat el 
parquímetre i el lloguer de les places de pàrquing. 
S’afegeix un nou article per regular la gestió per concessió. 
  

També es proposa: 

 La imposició i ordenació de d’una nova ordenança que reguli la taxa per la prestació 
dels serveis d’inspecció i control sanitari, d’acord amb les competències que té 
l’Ajuntament per realitzar inspeccions de control sanitari i gestionar el risc de salut de 
la població. 

 Una nova ordenança que regula la tarifa per a la inserció de publicitat en el butlletí 
municipal. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:   
 
A C O R D S 
 
Primer- APROVAR inicialment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 
 ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIO, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ 
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL. 
 
La proposta que ha continuació es detalla ha estat consensuada amb els departaments 
de Tresoreria i Recaptació, atesa la importància de mantenir actualitzat el text d’aquesta 
Ordenança i adequar-la a la normativa vigent. 
 
Eliminar la paraula fiscal del títol, que quedarà redactat de la manera següent: 
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL 
 
Article 2: Còmput de terminis 
Substituir el redactat actual: 

1. Sempre que no s’assenyali una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, 
s’entén que són hàbils; per tant, s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els 
declarats festius. 

2. A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període 
executiu, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, 
es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent. 

3. Quan els terminis s’indiquin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància 
en les corresponents notificacions. 
 
Pel següent, per adaptar-ho a la normativa vigent: 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, 
s’entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d’un 
dia hàbil. 
 
2. Els terminis expressats per hores es computaran d’hora en hora i de minut en minut 
des de l’hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de que es tracti i 
no podrà tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran 
per dies. 
 
3. Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que són hàbils, i s’exclouen del 
còmput els dissabtes, els diumenges i els decretats festius. 
 
4. Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
5. En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini 
coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil 
següent. 
 
6. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent 
a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a 
aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el 
mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, 
s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes. 
 
7. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. 
 
8. Els terminis expressats en dies es computaran a partir del dia següent a aquell en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què 
es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 
 
9. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la 
sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal. 
 
10. Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació 
de terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests. 
 
Article 3 bis: Calendari fiscal 
Substituir el redactat actual: 
1. A finals d’any s’aprovaran, per acord de la junta de govern local, els períodes de 

pagament dels tributs de venciment periòdic anual de l’ajuntament. També 
s’aprovaran les dates en les quals s’efectuaran els càrrecs de les domiciliacions 
bancàries. 
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2. El calendari del contribuent es publicarà en el butlletí oficial de la província i en el 

tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament. Així mateix, a través de la pàgina web de 
l’ajuntament del Masnou també s’informarà dels terminis de pagament en voluntària 
de cada tribut, els quals no podran ser inferiors a dos mesos naturals. 

 
3. L’Ajuntament del Masnou aplicarà en el seu calendari fiscal, en relació amb els 

contribuents que efectuen el pagament mitjançant domiciliació bancària, criteris per 
fraccionar el pagament dels tributs, amb la intenció de dividir en el major nombre de 
mesos possibles la càrrega fiscal.   

 
Pel següent, amb l’objectiu d’aprovar els terminis de fraccionament dels tributs en 
voluntària: 
 
1. A finals d’any s’aprovaran, per acord de l’òrgan competent segons allò establert pel 

règim de delegació de competències, els períodes de pagament dels tributs de 
venciment periòdic anual de l’ajuntament. També s’aprovaran les dates en les quals 
s’efectuaran els càrrecs de les domiciliacions bancàries. 

 
2. El calendari fiscal es publicarà en el butlletí oficial de la província i en el tauler 

d’edictes electrònic de l’ajuntament. Així mateix, a través de la pàgina web de 
l’ajuntament del Masnou també s’informarà dels terminis de pagament en voluntària 
de cada tribut, els quals no podran ser inferiors a dos mesos naturals. 

 
3. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment 
periòdic, gaudiran d’un fraccionament del deute en els terminis indicats a continuació: 

- Impost sobre béns immobles: quatre terminis. 
- Taxa de recollida d’escombraries industrials: dos terminis. 
- Taxa d’ocupació via pública, i taules i cadires via pública: dos terminis. 

 
Les dates de càrrec en compte de cada termini figuraran en el calendari fiscal. 

 
Article 5:  Aprovació, modificació i exposició pública de padrons 
Substituir el redactat actual del punt 3: 
3. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, que s’iniciarà el mateix 
dia dels períodes de cobrament corresponents. 
 
Pel següent: per regular que durant 20 dies naturals s’exposaran els padrons: 
3. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, que s’iniciarà 
el l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o tauler 
electrònic d’aquest l’Ajuntament. 
 
Suprimir el punt 4, atès que tot està regulat en el punt 3: 
4. Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci que es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic d’aquest 
Ajuntament.  
 
Article 9: Liquidacions 
Suprimir el punt 3 
3. D’acord amb els principis d’economia i eficàcia en la gestió dels tributs, l’Ajuntament 
podrà acumular liquidacions inferiors a 6,00 €. Aquestes liquidacions quedaran suspeses 
fins a que s’acumulin nous deutes del mateix contribuent per import superior a l’indicat 
durant el termini de prescripció per exigir el cobrament del deute. 
 
Article 11: Beneficis fiscals 
Modificar el punt 5è que quedarà redactat de la manera següent: 
5. La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud es 
produirà: 
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- En el cas de liquidacions incloses en padró, a l’endemà de la finalització de 
l’exposició pública. 

- En cas liquidacions, fins un mes després de la seva notificació. 
- En cas d’autoliquidacions, fins uns mes després de la finalització del termini de 

presentació. 
 
Article 13: Domiciliació bancària 
Afegir un nou punt 5, per regular el pagament mitjançant domiciliació bancària en un 
compte que no sigui de titularitat de l’obligat, d’acord amb el que preveu l’article 38.1a) 
del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de 
Recaptació: 
 
5. El pagament podrà domiciliar-se en un compte que no sigui de titularitat de l'obligat, 
sempre que el titular d'aquest compte autoritzi la domiciliació. Per realitzar la tramitació 
caldrà omplir l’autorització, signada per la persona que autoritza i la persona autoritzada i 
aportar còpia del DNI de les dues persones. 
 
Article 14: Domicili 
Modificar el punt 1, per afegir la regulació del domicili fiscal per aquelles persones o 
entitats no residents. El punt quedarà redactat de la manera següent: 
 
1. A tots els efectes tributaris, l’Ajuntament del Masnou es dirigirà al domicili fiscal del 
contribuent, tal com preveu l’article 48 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. En el cas de persones o entitats no residents a Espanya, el domicili fiscal es 
determinarà segons allò establert en la normativa reguladora de cada tribut i, en defecte 
de regulació, el domicili serà el del representant al que es refereix l’article 47 d’aquesta 
Llei. 
 
Article 14 bis: Notificacions administratives 
Substituir el redactat actual: 

 La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 

 La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la 
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans 
als Serveis públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen 
les notificacions electròniques. 
 

 De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la 
bústia de l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències 
de l’agent notificador. 
 

 Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el 
document a la bústia del domicili de l’interessat. 

 

 Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, 
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels 
interessats, al Butlletí oficial de l’Estat. En la publicació constarà la relació de 
notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o 
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i 
lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la compareixença es 
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la 
publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués 
comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia 
següent al del venciment del termini per comparèixer.  
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 Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els 
termes establerts reglamentàriament. 

 
Pel següent, per adaptar-ho a la normativa vigent: 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, 
quan l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran 
decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració Pública la seva voluntat. 
 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i 
per la normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es 
farà constar aquesta circumstància en l’expedient, junt amb el dia i hora en què es va 
intentar la notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en una hora 
diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s’hagi 
realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s’haurà de realitzar després de les 
quinze hores i a l’inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre 
ambdós intents. 
 
6. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que 
es produeixi l’accés al seu contingut. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
 
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE). En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, 
amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les 
motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer 
per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies 
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan 
transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda 
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer. 
 
8. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció 
dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als 
apartats 3, 4, 5 i 6. 
 
9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, es practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, 
l’Ajuntament enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic del 
contribuent, informant-lo de la posada a disposició d’una notificació en la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
11. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendre’s notificada. 
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12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, 
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els 
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
 
Article 16: Ajornaments i fraccionaments. 
 
Modificar el punt 1, per afegir la regulació de l’import mínim dels imports fraccionables 
per raons de cost i eficàcia. El punt quedarà redactat de la manera següent: 
 
5. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 

- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els 

deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que 
es presentin seran objecte d’inadmissió.  

- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 euros. 
 
 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
 
Article 6è. Publicitat dels preus públics 
Substituir el redactat actual:  
Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es faran públics 
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la recepció dels centres o llocs on presti el 
servei. 
 
Pel següent i d’aquesta manera actualitzar-ho: 
Els preus públics començaran a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicaran al tauler d’edictes 
electrònic d’aquesta corporació . 
 
 IMPOSTOS:  
 
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
Article 7è. Bonificacions 
 
Modificar el punt 3, per afegir en les condicions que quan els titulars de l’IBI no siguin 
els mateixos titulars del títol de família nombrosa, el rebut es dividirà d’acord amb la 
proporció de propietat de cada titular i només es bonificarà la part que reuneixi les 
condicions de família nombrosa. El punt quedarà redactat de la manera següent: 
 
3. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho 

sol·licitin i reuneixin les condicions següents: 

 L’habitatge ha de constituir la residència habitual del conjunt de la família. 

 El subjecte passiu de l’impost ha de ser membre de la família nombrosa. 

En el cas que els titulars de l’impost no siguin els mateixos titulars del títol de família 
nombrosa,  es dividirà la quota tributària proporcionalment a la propietat de cada 
titular, d’acord amb el que s’estableix a l’article 4.2 d’aquesta ordenança i només es 
bonificarà la part que reuneixi la condició de família nombrosa. 

 Tenir reconeguda la condició de família nombrosa per la Generalitat de Catalunya i 
estar en possessió del títol corresponent vigent. 

 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 9. Padrons 
Eliminar el punt 3, per tal d’actualitzar-ho a l’ordenança model de la Diputació de 
Barcelona, atesa la seva delegació: 
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3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de vint dies comptats 
des de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin 
examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà 
al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de 
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 
 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Article 3r. Supòsits de no subjecció 
Substituir el punt 4, atès que Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no equipara les 
parelles de fet amb el matrimoni, ni existeix cap norma estatal amb efectes fiscals que 
reguli aquesta equiparació. 
 
4. Les transmissions de béns relacionades als apartats 2n i 3r d’aquest article, fetes 
pels membres d’unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis d’unions 
d’aquest tipus, sempre que hagin regulat en document públic les seves relacions 
patrimonials. 
 
Pel següent: 
4. L’adjudicació de béns immobles a favor d’un dels copropietaris efectuada com a 
conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de 
naturalesa indivisible. 
 
Modificar el punt 5, per tal d’actualitzar la normativa a la que fa referència, d’acord amb 
el detall següent: 
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i 
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i 
les adjudicacions a favor dels propietaris esmentats en proporció als terrenys que aportin, en 
els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per 
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les 
adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys que 
aporti, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecta a aquest impost. 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
Article 2n.  Fet imposable 
 
Modificar la redacció de la darrera frase del punt 1, per puntualitzar que únicament 
estaran subjectes a l’impost aquelles ordres d’execució per a les que es requereixi 
projecte tècnic, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la 
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, 
o per a la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, 
sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament. 
Resten inclosos en el fet imposable de l’impost els supòsits en què les construccions, 
instal·lacions o obres es realitzin en compliment d’una ordre d’execució municipal per a 
la qual es requereixi projecte tècnic. 
 
Article 3r.bis Exempcions i bonificacions 
Modificar el redactat actual del primer i el darrer paràgraf de l’apartat 4, per tal de canviar 
Junta de Govern Local per òrgan competent, que quedarà redactat de la manera següent: 
4. L’Ajuntament bonificarà en un 95%, les construccions, instal·lacions i obres que, 
previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals, hagin estat 
declarades d’interès municipal per acord de l’òrgan competent, en virtut del règim de 
delegacions, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment del treball. 
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La concessió de la bonificació s’aprovarà per acord de l’òrgan competent, en virtut del 
règim de delegacions, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, en el mateix acord de 
concessió de la llicència o assabentat d’obres. 
 
Substituir l’actual redactat del primer paràgraf de l’apartat 5, suprimint la referència que 
es fa als habitatges plurifamiliars, als efectes de promoure l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques: 
 
5. Les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin la promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb el que estableix el 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, així com les obres derivades de la instal·lació 
d’ascensors en edificis existents d’habitatge plurifamiliar, amb més de 20 anys 
d’antiguitat, en els quals hi hagi constituïda la corresponent Comunitat de propietaris o 
que corresponguin a un règim de lloguer, gaudiran d’una bonificació de l’impost del 90%. 
 
Pel redactat següent: 
5. Les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin la promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb el que estableix el 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, així com les obres derivades de la instal·lació 
d’ascensors en edificis existents, gaudiran d’una bonificació de l’impost del 90%. 
 
Article 4t Base imposable, quota i acreditament 
 
Modificar el títol i posar Base imposable, quota i meritació. 
Modificar el redactat de l’apartat 4, en el sentit següent: 
4. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència o assabentat d’obres corresponent. 
 
Modificar la redacció actual del darrer paràgraf de l’apartat 6, per regular quan 
s’acordarà d’ofici la devolució: 
 
6. La devolució de l’import satisfet en concepte d’ICIO haurà de ser sol·licitada 
expressament pel titular de la llicència o de l’assabentat d’obres, exceptuant els supòsits 
de denegació de la llicència o de declaració de deixar sense efectes la comunicació 
prèvia d’obres presentada, que la devolució s’acordarà d’ofici per l’òrgan competent. 
 
Article 5è Gestió 

A) Comunicacions prèvies d’obres i llicències d’obres menors. 

Modificar el punt 2, en el sentit d’eliminar la referència que es fa a que el pressupost 
d’execució material declarat per l’interessat ha de venir signat per l’industrial corresponent 
i desglossat per capítols d’obra, i que quedarà redactat de la manera següent: 
 
2. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar-se 
en el moment de fer la declaració de la comunicació prèvia d’obres serà el resultat 
d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable, que serà el cost d’execució material de 
l’obra, de la construcció o de la instal·lació resultant de l'aplicació del mòdul bàsic de la 
tipologia assenyalada en l’apartat B) de l’article 5è de la present ordenança fiscal. No 
obstant, s’aplicarà el cost d’execució material de l’obra declarat per l’interessat en el cas 
que aquest sigui superior al que resulti de l’aplicació de la tipologia bàsica i quan no sigui 
possible l'aplicació del referit mòdul bàsic.  
 
En aquest darrer cas, el pressupost d’execució material de l’obra declarat per l’interessat 
serà revisat pels serveis tècnics municipals. 
 
B) Llicències d’obres majors. 
Afegir un nou paràgraf al final del punt 1, amb la redacció següent: 

 En el supòsit que el cost d’execució material de l’obra declarat per l’interessat 
sigui superior al que resulti de l’aplicació de la tipologia bàsica assenyalada en 
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aquest mateix apartat, es prendrà com a base imposable el declarat per 
l’interessat.  

 
 TAXES:  
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 1r Fonament i naturalesa 
 
Substituir tot el redactat actual: 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
aquest ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 

Pel següent, per tal de clarificar la normativa: 

De conformitat amb el que es disposa en els articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), i la disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 
13 de juliol, l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que 
es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 6è Tarifa 

13. Cartografia digital del municipi a escala 1:500 (any 2000): 
Modificar la redacció del darrer paràgraf de l’apartat 13, per tal d’eliminar la referència 
que es fa als projectes d’obres majors:  

 Tot el planejament urbanístic haurà de fer-se amb el topogràfic municipal oficial 1:500. 
Per aquest motiu, s’haurà de sol·licitar prèviament la cartografia i lliurar els projectes, a 
més del suport paper, amb una còpia addicional en suport magnètic, format CAD o 
compatible. 
 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 1r Fonament i naturalesa 

Substituir tot el redactat actual: 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 
 
Pel següent, per tal de clarificar la normativa: 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 20 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), i de conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (TRLU, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), l’Ajuntament estableix la taxa per llicències 
urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n Fet imposable 
Substituir el redactat actual:   
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que 
tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl, i que s'hagin de realitzar en el 
terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en la 
legislació del sòl i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi. 
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Pel següent, per tal de clarificar la normativa i afegir la regulació de les obres que es 
realitzin en compliment d’una ordre d’execució: 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’obra comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i els articles 187 i 187 bis del 
TRLU. 
 
Resten inclosos en el fet imposable de la taxa els supòsits en què les construccions, 
instal·lacions o obres es realitzin en compliment d’una ordre d’execució municipal per a la 
qual es requereixi projecte tècnic. 
 
Article 4t. Base imposable 
 
Substituir l’actual redactat: 
Amb caràcter general, es prendrà com a base de la present exacció el cost d’execució 
material de l’obra, de la construcció o de la instal·lació, els quals hauran de ser justificats 
i signats pel tècnic competent o bé per l’industrial. 
 
Pel següent, per unificar el mètode de càlcul de la base imposable de la taxa amb el de 
l’ICIO: 
Es prendrà com a base de la present exacció el cost d’execució material de l’obra, de la 
construcció o de la instal·lació, que serà la que resulti de l'aplicació del mòdul bàsic de la 
tipologia assenyalada en l’apartat B) de l’article 5è de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. No obstant, s’aplicarà el cost 
d’execució material de l’obra declarat per l’interessat en el cas que aquest sigui superior 
al que resulti de l’aplicació de la tipologia bàsica i quan no sigui possible l'aplicació del 
referit mòdul bàsic. En aquest darrer cas, el pressupost d’execució material de l’obra 
declarat per l’interessat serà revisat pels serveis tècnics municipals. 
 
Article 5è  Quota tributària 
Modificar el redactat actual de l’apartat A.2, per afegir la comunicació prèvia i afegir un 
nou apartat per regular una quota mínima de la taxa, quedant redactat de la manera 
següent: 

A.2. Taxa per llicència o comunicació prèvia de primera ocupació o utilització dels edificis. 
A.2.1.  Per metre quadrat, per vivenda o local  ................................................. 1,50 € 
A.2.2. Es fixa una quota mínima de ................................................................ 44,10 € 
 
Afegir un nou apartat a l’apartat A.6., per regular una quota mínima de la taxa: 
A.6.2. Es fixa una quota mínima de ................................................................ 44,10 € 
 
Afegir un nou apartat a l’apartat A.7., per regular una quota mínima de la taxa: 
A.7.2. Es fixa una quota mínima de ................................................................ 44,10 € 
 
Afegir un nou apartat a l’apartat A.9., per regular una quota mínima de la taxa: 
A.9.2. Es fixa una quota mínima de ................................................................ 44,10 € 
 
Modificar l’apartat A.10., per afegir les llicències per ús provisional i fixar una quota 
mínima de la taxa, que quedarà redactat de la forma: 

A.10. Per la tramitació de llicències de canvi d’ús i d’ús provisional (sense obres): 
A.10.1. Per metre quadrat ................................................................          0,90 € 
A.10.2. Es fixa una quota mínima de .............................................................  44,10 € 
 
Eliminar l’actual apartat A.11. relatiu a la bonificació per la instal·lació d’ascensors, per 
incloure’l dins l’article 6è de la present ordenança. 
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A.11. Quan la llicència d’obres sol·licitada, ho sigui per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis ja existents d’habitatge plurifamiliar, amb més de 20 anys d’antiguitat, en els 
quals hi  hagi constituïda la corresponent Comunitat de Propietaris o corresponguin a un 
règim de lloguer, o bé per adaptar els habitatges existents, total o parcialment, a la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, la tarifa a aplicar per a la llicència serà el 10% de la que resulti de 
l’aplicació dels apartats anteriors, tenint en compte que la liquidació o autoliquidació no 
podrà ser inferior a la quota mínima fixada. 
 
Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar, juntament amb la documentació per 
sol·licitar la llicència municipal, una memòria tècnica amb documentació gràfica on quedi 
reflectida la instal·lació proposada, així com el cost de les inversions realitzades. 
 
La quota reduïda s’aplicarà, prèvia sol·licitud, sobre l’import de l’obra concreta, que 
estigui destinada a les actuacions abans esmentades i el seu atorgament estarà 
condicionat a l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Afegir un nou apartat que seria el punt A.11., amb la redacció següent: 
Si les obres a les que es refereixen els apartats A.2., A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 i 
A.10 s’inicien sense haver presentat la comunicació prèvia o sense haver obtingut la 
llicència corresponent, s’aplicarà la taxa que correspongui incrementada en un 50 per 
100. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions  
 
Modificar el tercer paràgraf de l’apartat 1 per tal de suprimir la reducció del 100 per 100 
de la taxa en els supòsits d’instal·lació d’aparells d’aire condicionat i d’antenes 
parabòliques, que quedarà redactat de la forma següent: 
 
També quedarà reduïda al 100 per 100 la taxa per la restauració íntegra de qualsevol de 
les façanes dels edificis, així com la reparació de cobertes, d’unitats íntegres de terrasses 
o balcons, dels elements estructurals dels edificis, la instal·lació de sistemes de producció 
d’energies alternatives ja sigui per escalfar aigua calenta sanitària o per produir energia 
elèctrica per autoconsum, no obligatòries per normativa, i l’adequació de voreres per a la 
senyalització d’un gual per a vehicles minusvàlids. 
 
Afegir un darrer paràgraf dins l’apartat 1 d’aquest article, per regular la reducció relativa a 
la instal·lació d’ascensors, amb el redactat següent: 
 
Quan la llicència d’obres sol·licitada, ho sigui per a la instal·lació d’ascensors en 
immobles ja existents o bé per adaptar els habitatges existents, total o parcialment, a la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, la tarifa a aplicar per a la llicència serà el 10% de la que resulti 
de l’aplicació dels apartats A.1.1, A.1.2 i A.1.3, tenint en compte que la liquidació o 
autoliquidació no podrà ser inferior a la quota mínima fixada. 
 
Per justificar aquests aspectes s’hauran de presentar, juntament amb la documentació 
per sol·licitar la llicència municipal, una memòria tècnica amb documentació gràfica on 
quedi reflectida la instal·lació proposada, així com el cost de les inversions realitzades. 
 
La quota reduïda s’aplicarà, prèvia sol·licitud, sobre l’import de l’obra concreta, que 
estigui destinada a les actuacions abans esmentades i el seu atorgament estarà 
condicionat a l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Modificar la redacció de l’apartat 3, suprimint la referència que es fa a la Junta de 
Govern Local: 
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3. Aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió  Informativa de Serveis 
Generals, hagin estat declarades per acord de l’òrgan competent d’interès municipal, per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball, 
quedaran eximides del pagament de la taxa per llicències urbanístiques, així com de la 
taxa per llicència de primera ocupació o utilització. 
 
Afegir un nou punt a l’article 6è, que seria el número 4, per regular com s’aprovaran: 
 
4. Les exempcions o bonificacions de la taxa s’aprovaran per acord de l’òrgan competent, 
en virtut del règim de delegacions, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, en el mateix 
acord de concessió de la llicència o assabentat d’obres. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
Afegir al final dels apartats 1, 2 i 3, del punt número 4, la referència als nous apartats de 
l’article 5è en els que s’ha fixat una quota mínima, que quedarà redactat segons detall: 
 
4. Denegació, renúncia o desistiment: 
 
1. En el cas de denegació de la llicència sol·licitada, de denegació de la pròrroga 
sol·licitada o davant la declaració de deixar sense efectes la comunicació prèvia d’obra, 
s’efectuarà una liquidació que serà del 50% de l’import de la taxa que s’hagués generat si 
s’hagués concedit la llicència o s’hagués donat l’assabentat de la comunicació, que no 
podrà ser inferior a la quota mínima fixada en els apartats A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.2, 
A.6.2, A.7.2, A.9.2 i A.10.2 de l’article 5è de la present ordenança. 
 
2. En el cas de renúncia o desistiment d’una sol·licitud de llicència sol·licitada, d’una 
comunicació prèvia o d’una sol·licitud de pròrroga, sempre que es manifesti 
expressament abans de la concessió de la llicència, de la pròrroga o de que l’Ajuntament 
es manifesti respecte a la comunicació presentada, i sempre que el projecte o la 
comunicació hagi estat objecte d’informe per part dels Serveis Tècnics Municipals, 
procedirà el pagament del 25% de l’import de la taxa que s’hagués generat si s’hagués 
concedit la llicència o la pròrroga o  s’hagués donat l’assabentat de la comunicació, que 
no podrà ser inferior a la quota mínima fixada en els apartats A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.2, 
A.6.2, A.7.2, A.9.2 i A.10.2 de l’article 5è de la present ordenança. 
 
3. En el cas de desistiment o renúncia d’una sol·licitud de llicència, d’una 
comunicació prèvia o d’una sol·licitud de pròrroga, sempre que es manifesti 
expressament abans de la concessió de la llicència, de la pròrroga o de que l’Ajuntament 
es manifesti respecte a la comunicació presentada, i sempre que no s’hagués emès cap 
informe per part dels Serveis Tècnics Municipals, procedirà el pagament del 10% de 
l’import de la taxa que s’hagués generat si s’hagués concedit la llicència o la pròrroga o  
s’hagués donat l’assabentat de la comunicació, que no podrà ser inferior a la quota 
mínima fixada en els apartats A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.2, A.6.2, A.7.2, A.9.2 i A.10.2 de 
l’article 5è de la present ordenança. 
 
Article 8è. Declaració 
 
Modificar el punt 1 per suprimir la referència que el pressupost d’execució material s’ha 
de presentar desglossat per capítols d’obra, la redacció quedarà de la manera següent: 
 
1.Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, 
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un projecte 
subscrit per un tècnic competent on s’especifiqui de manera detallada la naturalesa de 
l’obra, el lloc d’emplaçament, la superfície de l’actuació, el destí de l’edifici i el pressupost 
d’execució material, així com la justificació de que les obres s’ajusten als requeriments de 
la legislació que sigui d’aplicació. 
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Article 9è. Liquidació i ingrés  
 
Modificar l’apartat 1.a ) per suprimir la referència que es fa al final del segon paràgraf a 
què el pressupost d’execució material s’ha de presentar desglossat per capítols d’obra, 
quedant redactat de la manera següent: 
 
L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar-se en 
el moment de fer la declaració de la comunicació prèvia d’obres, serà el resultat d’aplicar 
el tipus impositiu al pressupost d’execució material declarat per l’interessat i que haurà 
d’adjuntar a la comunicació. 
 
TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I CONTROLS POSTERIORS A 
L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Modificar el títol actual de l’ordenança pel que es proposa seguidament: 
TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES, DECLARACIONS 
RESPONSABLES I CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Article 4t. Base imposable i tarifes 
 
Modificar l’apartat A) per afegir un apartat que reguli la legalització d’estacions base de 
telefonia mòbil subjectes al règim de declaració responsable, incloses les ampliacions i 
modificacions d’estacions existents i modificar text existent, que quedarà redactat de la 
forma següent: 

A. Activitats específiques: 
 
Telefonia mòbil: 
Estacions base de telefonia mòbil subjectes al règim de declaració responsable,  
incloses les ampliacions i modificacions d’estacions existents..................     760,58 € 
Altres supòsits............................................................................................  7.195,34 € 
 

B. Activitats no incloses a l’apartat A: 

Substituir el redactat actual del punt 5: 

5. Activitats incloses en el règim de comunicació d’activitat i comunicació  
prèvia, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa ..................................................................           943,22 € 
 
Pel següent: 
5. Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia i comunicació  

prèvia ambiental ........................................................................           943,22 € 
 

Eliminar el punt 7 actual: 

7. Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua..........      540,15 € 
 
Com a conseqüència de l’anul·lació anterior s’ha de procedir a modificar la numeració 
dels punts 
 
Substituir el redactat actual del punt 8: 
 
8. Activitats incloses en el règim de declaració responsable, d’acord amb  

la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de  l’activitat administrativa,  
excepte els habitatges d’ús turístic........................................................      270,08 € 

 
Pel següent: 
7. Activitats incloses en el règim de declaració responsable, excepte 

els habitatges d’ús turístic .........................................................       270,08 € 
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Substituir el redactat actual del punt 9: 
9. Activitats desenvolupades en establiments municipals, excepte espectacles 

públics i activitats recreatives musicals.................................................      540,15 € 
 

Pel següent: 
8. Activitats desenvolupades en establiments municipals, excepte  

espectacles públics i activitats recreatives musicals i activitats 
subjectes a declaració responsable. ....................................................       540,15 € 

 
La resta de punt quedaran numerats segons detall: 
9. Llicència d’espectacles de circ i establiments desmuntables..............      615,33 € 
10. Llicència d’espectacles de caràcter extraordinari................................   1.259,64 € 
11. Per a la venda d’articles de pirotècnia en locals que no comportin  
 l’ocupació de la via pública i siguin de caràcter temporal...................       676,55 € 
12. Declaració responsable per legalitzar els habitatges d’ús turístic,  
       per cada habitatge.......................................................................           100,00 € 
 
Modificar el paràgraf existent a continuació de l’últim punt, per mantenir la reducció del 
25% per a l’exercici 2017, que quedarà amb el redactat següent: 
Atesa la situació econòmica actual i amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous 
comerços de proximitat i petites empreses que generin ocupació i contribueixin a 
l’activació de l’economia local, per a l’exercici de 2017 es reduirà la quota de la taxa en un 
25% per les activitats incloses del punt 1 al 10, ambdós inclosos, de l’apartat B d’aquest 
article. 
 
Modificar la redacció de l’apartat C), per afegir la declaració responsable, quedant la 
redacció següent: 
 
C) Per aquelles activitats que no han sol·licitat llicència o no han efectuat comunicació 
prèvia o declaració responsable abans de l’inici de l’activitat, la quota s’incrementarà en 
un 60% d’aquella que els correspondria pagar si la llicència hagués estat sol·licitada o la 
comunicació o la declaració responsable presentada prèviament. 
 
Modificar apartat L) el paràgraf que hi ha seguidament al final de la lletra d) amb la 
redacció següent: 
 
La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada per acord de l’òrgan competent, previ informe favorable 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals. 
 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
Modificar el redactat actual de l’article 5è apartat 3 punt 10 i actualitzar la quota:  

3. Concessió de sepultures: 
3.10. Ampliació de concessió en nínxol de 6a filera i restants: de concessió  
temporal de 5 anys a concessió a 50 anys ................................................... 382,10 € 
 
Modificar el redactat actual de l’article 5è apartat 4 i el punt 1: 

4. Concessions temporals 5 anys no renovable: 
4.1  Nínxol de 6a filera i restants ..................................................................  381,00 € 
 
Modificar el redactat actual de l’article 5è apartat 7 punt 5 

7. Manteniment del cementiri, a l'any: 
7.5. En nínxol de 5a fila, restants,  concessió 5 anys i incineració ...................  15,15 € 
 
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Modificar l’article 5.2.7 per tal de reduir la quota tributària de 134,20 € a 115,28 € pel 
concepte de recollida d’escombraries, d’acord amb l’estudi de costos realitzat: 
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2.7. Habitatges .....................................................................................  115,28 € 
 

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
Modificar l’article 4t per reduir la quota fixa de 12,00 euros a 8,00 euros i la quota 
variable, d’acord amb l’estudi de costos realitzat: 

 
La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat següent: 

- Quota fixa de 8,00 € per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.  
- Quota variable, que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, 

segons el quadre següent: 
 

QUOTA VARIABLE 

Tram Consum anual 
Tarifa variable 
(abonat/any) 

1 De 0 a 72 m3 2,21 € 

2 De 72,01 a 144 m3 4,42 € 

3 De 144,01 a 216 m3 8,84 € 

4 Més de 216,01 m3 17,68 € 

 
 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIALS DEL DOMINI 

PÚBLIC MUNICIPAL 
 
TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O 
A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT 
 
Es proposa substituir l’actual ordenança pel model d’ordenança confeccionat per la 
Diputació de Barcelona, per tal de clarificar l’abast del fet imposable i dels subjectes 
passius, que quedarà redactada com a continuació es detalla: 
 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la 
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada 
de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.  
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 
servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la 
xarxa. 
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3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació 
diferents de la telefonia mòbil. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important 
del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, 
telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin les xarxes de 
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol 
altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de 
les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no 
sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que 
es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el 
subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i 
a l’Ordenança general. 
 
Article 5è.- Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial 
del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses 
o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el 
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda 
per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les 
quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents 
de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la 
mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en 
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desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per 
fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que 
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, 
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels 
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte 
passiu. 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres mitjans 
emprats en la prestació del subministrament o servei. 

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així 
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats 
percebudes per aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en aquelles 
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria 
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest 
règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3. 

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga. 

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres 
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin 
de ser subjectes passius. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a 
l’article 5è d’aquesta Ordenança.  
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Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a 
la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des 
de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix el règim de liquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o 
servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a 
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització. Així mateix, 
també es podrà gestionar la taxa en règim d’autoliquidació. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a 
cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum 
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 
detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a 
la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses 
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) 
de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 
5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de 
l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en 
els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb 
el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
 

La presentació d’autoliquidacions i la declaració necessària per practicar les liquidacions 
després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs 
d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària. 
 
5. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
 
Article 9è.- Infraccions i sancions 

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
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TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Article 5è. Tarifa 
Modificar els apartats D) 3 i D) 4 per suprimir la referència a les bastides, que quedarà 
de la manera següent: 
 
D) Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i d’altres instal·lacions anàlogues: 

3. Ocupacions amb materials, tanques i similars, de     
durada inferior a un mes, per metre quadrat i dia  ....................................  0,90 € 

4. Ocupacions amb materials, tanques i similars, de 
durada superior a un mes, per metre quadrat i dia  ..................................  0,65 € 

 
Afegir entre el paràgraf 3 i 4 que existeix al final de l’apartat D) un nou paràgraf que digui 
el següent: 
 
 Les sol·licituds de llicència d’ocupació de la via pública amb bastides i similars, per a 
la reparació de façanes, cobertes, terrasses i balcons dels edificis, estaran exemptes del 
pagament de la taxa. 
 
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL. 
 
Modificar l’article 5.A.1 per tal de modificar taula de tarifes, d’acord amb l’estudi tècnic 
econòmic realitzat, que quedarà de la manera següent: 
 
Article 5è. Tarifa 
 
A )  Estacionament exclusiu limitat i controlat: 
 

1. “en zona blava”, per minut pre-pagat: 

1.1. TRAM A: 
1.1.1. 10 minuts  ......................................................  0,10 € 
1.1.2. 15 minuts  ......................................................  0,15 € 

1.2. TRAM B: 
1.2.1. 20 minuts  ......................................................  0,20 € 
1.2.2. 23 minuts  ......................................................  0,25 € 
1.2.3. 27 minuts  ......................................................  0,30 € 

1.3. TRAM C: 
1.3.1. 30 minuts  ......................................................  0,35 € 
1.3.2. 34 minuts  ......................................................  0,40 € 
1.3.3. 38 minuts  ......................................................  0,45 € 
1.3.4. 41 minuts  ......................................................  0,50 € 
1.3.5. 45 minuts  ......................................................  0,55 € 
1.3.6. 49 minuts  ......................................................  0,60 € 
1.3.7. 53 minuts  ......................................................  0,65 € 
1.3.8. 56 minuts  ......................................................  0,70 € 

1.4. TRAM D: 
1.4.1. 60 minuts  ......................................................  0,75 € 
1.4.2. 63 minuts  ......................................................  0,80 € 
1.4.3. 65 minuts  ......................................................  0,85 € 
1.4.4. 68 minuts  ......................................................  0,90 € 
1.4.5. 70 minuts  ......................................................  0,95 € 
1.4.6. 73 minuts  ......................................................  1,00 € 
1.4.7. 75 minuts  ......................................................  1,05 € 
1.4.8. 78 minuts  ......................................................  1,10 € 
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1.4.9. 80 minuts  ......................................................  1,15 € 
1.4.10. 83 minuts  ......................................................  1,20 € 
1.4.11. 85 minuts  ......................................................  1,25 € 
1.4.12. 88 minuts  ......................................................  1,30 € 

1.5. TRAM E: 
1.5.1. 90 minuts  ......................................................  1,35 € 
1.5.2. 92 minuts  ......................................................  1,40 € 
1.5.3. 94 minuts  ......................................................  1,45 € 
1.5.4. 95 minuts  ......................................................  1,50 € 
1.5.5. 97 minuts  ......................................................  1,55 € 
1.5.6. 99 minuts  ......................................................  1,60 € 
1.5.7. 101 minuts  ....................................................  1,65 € 
1.5.8. 102 minuts  ....................................................  1,70 € 
1.5.9. 104 minuts  ....................................................  1,75 € 
1.5.10. 106 minuts  ....................................................  1,80 € 
1.5.11. 108 minuts  ....................................................  1,85 € 
1.5.12. 109 minuts  ....................................................  1,90 € 
1.5.13. 111 minuts  ....................................................  1,95 € 
1.5.14. 113 minuts  ....................................................  2,00 € 
1.5.15. 115 minuts  ....................................................  2,05 € 
1.5.16. 116 minuts  ....................................................  2,10 € 
1.5.17. 118 minuts  ....................................................  2,15 € 
1.5.18. 120 minuts  ....................................................  2,20 € 

 
Com a conseqüència de la nova taula de tarifes el punt de l’anul·lació de denúncia passa 
de 1.5 a ser 1.6 

1.6. Anul·lació de denúncia  ...................................................  6,00 € 
 
Modificar punt 2 per tal de clarificar que es refereix a la temporada d’estiu i afegir 
adhesiu zona taronja per vehicle no censat per mitja temporada estival, d’acord amb el 
detall següent: 
 

2. “en zona taronja” temporada estival de entre l’1 de juny i el 30 de setembre : 
2.5. Obtenció d’adhesiu zona taronja per 
vehicle no censat, per mitja temporada 
estival (juny-juliol i agost-setembre)   ...............................   25,75 € 

 
Article 6è - Acreditament 
Substituir el redactat actual:  
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir per la utilització d’aparcament en zones 
predeterminades dels terrenys d’ús públic local. 
 

Pel següent: 

Article 6è. Acreditament 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagament en el moment en que s’efectuï 
l’estacionament en zones predeterminades dels terrenys d’ús públic local. 
 

Article 7è.  Gestió i ingrés 
Modificar el punt 1 per tal d’actualitzar la regulació de l’estacionament exclusiu limitat i 
controlat, que quedarà de la forma següent: 
 
1. Article 5.A) Estacionament exclusiu limitat i controlat: 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Atès que es tracta de l’estacionament de 
duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament. El 
pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets acreditatius del pagament 
realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de 
l’estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment visible 
des de l’exterior. 
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Modificar el punt 2, per diferenciar la regulació de la resta d’apartats de l’apartat A) i  
afegir que les quotes d’aparcament també seran d’aplicació a l’aparcament de l’Edifici 
Centre, quedant redactat de la manera següent:  
 
2. Resta d’apartats: 

1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació o liquidació. 

2. Les quotes a les quals fa referència la tarifa d’aparcament exclusiu a la plaça 
Marcel·lina Monteys, la plaça del Mercat Vell i l’Edifici Centre, de la present ordenança, 
seran exigibles per mensualitats avançades, a través d’un padró de caràcter mensual i 
les baixes hauran de cursar-se com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir 
efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes 
al pagament de l’exacció. 
3. Així mateix les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data 
en què neixi l’obligació de contribuir. 
4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
5. Per als aparcaments de l’Edifici Centre i la plaça del Mercat Vell, s’estableix un 
dipòsit de 40 € que caldrà fer efectiu en el moment de rebre les claus i el 
comandament de l’aparcament, i que serà retornat quan se sol·liciti la baixa, prèvia 
devolució en perfectes condicions de claus i comandament. 

 
Modificar el redactat de l’article 8è Infraccions i sancions per afegir la gestió per 
concessió i com a conseqüència la seva regulació passarà a ser l’article 9, d’acord amb 
el detall següent:  
 
Article 8è.   Gestió per concessió 

1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al 
concessionari. Al mateix compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta 
expedició de tiquets acreditatitus del pagament i controlar l’incompliment de les 
obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles. 

2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari. 
3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre 

pel concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la 
concessió. 

 
Article 9è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
Segon.- APROVAR la imposició i ordenació de la taxa per la prestació dels serveis 
d’inspecció i control sanitari, d’acord amb el redactat següent: 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
L’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis d’inspecció 
sanitària que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al 
que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 

Article 2n. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, que l’Ajuntament realitza per verificar i comprovar, mitjançant 
inspeccions i controls sanitaris, que els següents establiments compleixen i s’ajusten 
al marc normatiu vigent: 
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 Establiments i comerços minoristes d’alimentació. 

 Establiments de pírcings i tatuatges i micropigmentació. 

 Piscines d’ús col·lectiu. 

 Establiments de pública concurrència. 
 
2. L’activitat municipal en concreta, entre d’altres, amb la prestació dels següents 

serveis: 

 Desplaçament per realitzar la inspecció. 

 Realització de la inspecció sanitària. 

 Si escau, emissió d’una acta d’inspecció que inclou la normativa aplicable, 
l’adequació a la mateixa i les mesures correctores a realitzar. 

 Revisió documental i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes 
relacionats amb la protecció de la salut de la població. 

 Autoritzacions sanitàries d’establiments de pírcings i tatuatges i micropigmentació i 
piscines d’ús col·lectiu i altres establiments, quan així ho indiqui la normativa 
sectorial. 

 Tramitació administrativa. 
 
3. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 

s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.  
 

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que 
fonamenti la inspecció i/o control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la 
taxa aquí regulada. 
 
Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4t.  Responsables i successors 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General  Tributària i a l’Ordenança General. 
 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa. 
 
Article 6è.Quota tributària 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

Primera visita d’inspecció sanitària i una segona si es considera 
necessari pel compliment de les mesures correctores. 

 
0 € 

A partir de la tercera inspecció, quan en la inspecció es comprovi 
que no s’han complert les mesures correctores indicades.  

 
60 € 

 
Article 7è. Acreditament 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'exigirà el pagament de la taxa a partir de 
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la tercera inspecció, quan en la inspecció es comprovi que no s’han complert les mesures 
correctores indicades. 
 
Article 8.- Règim de declaració i ingrés 
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 
pagament. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
 
Article 9.- Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària.  
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament , 
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Tercer.- APROVAR inicialment l’ordenança reguladora de les tarifes per a la inserció de 
publicitat en el butlletí municipal, d’acord amb el redactat següent: 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER A LA INSERCIÓ DE 
PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ MUNICIPAL 
 
Article 1. Disposició general  
1. D’acord amb l’article 237 i el capítol IV, tarifes dels serveis locals (Articles 297 a 302) 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, s’estableixen les tarifes per la inserció de publicitat en el butlletí 
municipal.  
  
Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes 
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes per la inserció de 
publicitat en el butlletí municipal “El Masnou Viu” 
Aquest butlletí és de titularitat municipal i es gestiona en règim de dret privat de 
conformitat amb allò que preveu la legislació vigent. 
L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació 
econòmica per la utilització dels serveis d’inserció de publicitat en el butlletí municipal. 
2. Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, i 
resten subjectes a les prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu queda 
expressament exclosa l’aplicació de la normativa tributària, pel que fa a la gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció de l’esmentat ingrés. La tarifa o preu és un ingrés propi 
de l’empresa adjudicatària, en tant que és gestora del servei.  
 
Article 3. Obligats al pagament  
Estan obligades al pagament de les tarifes a l’empresa adjudicatària, en qualitat de 
beneficiàries del servei, les persones físiques o jurídiques que contractin la inserció 
d’anuncis publicitaris en el butlletí municipal. 
 
Article 4. Tarifes 
Les tarifes que s’han d’aplicar a les persones beneficiàries del servei seran les següents: 
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Nombre de mòduls Nombre 
d’exemplars 

Preu unitari 

½ 1 30,00 € 

1 1 60,00 € 

1 3 54,00 € 

1 6 48,00 € 

1 9 42,00 € 

2 1 114,00 € 

2 3 102,60 € 

2 6 91,20 € 

2 9 79,80 € 

4 1 204,00 € 

4 3 183,60 € 

4 6 163,20 € 

4 9 142,80 € 

8 1 336,00 € 

8 3 302,40 € 

8 6 268,80 € 

8 (contraportada) 1 386,40 € 

8 (Pàgina 2) 1 369,60 € 

 
Les tarifes detallades en el quadre anterior no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit, 
que es repercutirà, d’acord amb la normativa que el regula. 
  
Article 5  Règim de gestió 
1. Les persones o entitats jurídiques interessades en la publicació de publicitat regulada 

en aquesta tarifa hauran de sol·licitar-ho. 
2. Els ingressos obtinguts d’aquesta venda aniran destinats a l’empresa adjudicatària, 

que haurà d’expedir i entregar la factura corresponent amb repercussió de l’IVA 
d’aplicació. A la factura es detallarà de manera explícita la tarifa aplicada.  

3. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 170.2, primer paràgraf, del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, respecte el caràcter plural de tot butlletí informatiu municipal, no 
s’acceptarà la publicació d’anuncis de propaganda electoral ni d’ensenyes o distintius 
al·lusius a partits, coalicions o agrupacions electorals amb la mateixa finalitat. 

4. L’adjudicatari haurà de comptar amb el consentiment previ de l’Ajuntament del 
Masnou per publicar la publicitat contractada. No és permesa la publicitat vexatòria o 
que enalteixi o indueixi a actituds delictives, ni qualsevol tipus que atempti contra els 
drets o interessos legítims de les persones, associacions, òrgans i/o corporacions.  

5. L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret a rebutjar aquells anuncis publicitaris que 
pel seu contingut es consideri oportú dur a terme aquesta determinació. 

6. Per causes de força major, l’Ajuntament del Masnou pot variar els emplaçaments o 
suspendre temporalment o totalment la inserció, informant-ne al beneficiari amb 
antelació. 

 
Disposició final 

Aquesta Ordenança començarà a regir el dia primer de gener de l’any 2017, i continuarà 
en vigor mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
Quart.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant 
trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Cinquè.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
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Sisè.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple 
extraordinari convocat al més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les 
modificacions a que fa referència l’acord provisional. 
 
Setè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el 
text íntegre de les ordenances fiscals i ordenança reguladora de tarifes aprovades, les 
quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2017 i regiran mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. 
 
El Sr. Jordi Matas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Les ordenances fiscals 2017, per part del Grup de Govern, 
segueixen la línia de no incrementar la pressió fiscal als masnovins i masnovines, tal com 
ho tenim en el pacte de govern i en el PAM per al mandat 2015-2019. La xifra d’ingressos 
és de 24.194.551 €, un 4,33 % més que el previst al 2016, que era de 23.190.000 €. 
Aquest milió d’euros de més, ingrés, té com a explicació preveure en els ingressos els 
650.000 € que vindran per la subvenció de la Diputació de Barcelona ja signada. La resta, 
350.000 €, són principalment per la participació en tributs de l’Estat, que hem 
pressupostat un augment de 170.000 € per l’IBI, sense incrementar tipus hi ha un 
augment de 7.000 € tant per la part de l’augment d’immobles com per la part de la revisió 
que el cadastre ha efectuat aquest any.  
 
També és preveu un ingrés de 90.000 € per a contribucions especials dels veïns del 
carrer Silveri Fàbregas, pel seu asfaltat. També es preveu, amb els ingressos, l’ingrés via 
préstec de 2 milions d’euros per cobrir les inversions. La part d’impostos directes IBI, 
impost de vehicles, IAE, plusvàlues, representen el 46 % del total dels ingressos. Les 
taxes i preus públics, el 16 %; transferències corrents entorn, el 25 %, 5.990.000 € que 
són les aportacions de l’Estat, subvencions d’altres administracions. La resta de 
conceptes, 13 % i ingressos patrimonials, passius financers, transferències de capital.  
 
Les polítiques pressupostàries desenvolupades per aquest Equip de Govern permeten la 
contenció fiscal en mantenir ingressos. La quota de l’IBI no es modifica, però cal destacar 
dues modificacions beneficioses per als contribuents, la baixada de taxes de recollida 
d’escombraries domiciliàries: de 124,20 € passaria, si s’aprova avui, a 115,28 €, és a dir, 
un 14,1 % menys. I la segona taxa que es rebaixa és la del clavegueram, la que paguem 
dins del rebut de l’aigua, on el tram fix passa de 12 € a 8 €, que significa una rebaixa del 
33 % i la part variable en els quatre trams tenen cadascun una rebaixa del 42,6 %. Per 
exemple, el primer tram, el de consum de 0,72 metres cúbics, la rebaixa és de 3,85 a 
2,21.  
 
Per a la taxa d’escombraries domèstiques, cal recordar que és per l’aplicació del nou 
contracte d’escombraries aprovat a finals del mandat passat, que no ha estat fins aquest 
que s’ha pogut posar en marxa. La més presència al carrer de punts de recollida ha 
permès complir amb l’objectiu de millorar el reciclatge i disminuir el rebuig. Tal com 
s’havia comentat al seu moment, l’objectiu d’aquestes millores eren la reducció de 
despesa general per l’Ajuntament i que aquestes beneficiïn el ciutadà i això és el que 
podem proposar per a aquest any. Reducció de la taxa ja que entre tots hem aconseguit 
millorar l’eficiència de la recollida de brossa. També amb la taxa del clavegueram, amb 
l’esforç i millora dels darrers anys de manteniment de la xarxa de clavegueram, podem 
ajustar-ne l’import, per aquesta raó la reducció de la taxa, tant a la part fixa com amb la 
variable per punts.  
 
L’endeutament, tant aquest any com el proper, està estabilitzat entorn al 42 %. Realitzem 
nou endeutament per la mateixa quantia que amortitzem, allò que els préstec que vencen 
els tornem a invertir pel mateix import. També comptem amb imports ja consignats de 
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pressupost, de subvencions per part de la Diputació per l’espai públic de 650.000 €. 
Finalment, amb el que presentem ara no són la totalitat de les ordenances fiscals sinó 
que són les modificacions de les ordenances fiscals. I el que he fet ara és enunciar els 
principals. Hi ha altres modificacions que contenen detalls de concepte i ordenacions de 
la forma d’aplicació, però les més significatives són les dues que hem detallat. La rebaixa 
de taxes de recollida d’escombraries domèstiques i la rebaixa de taxa de clavegueram.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Hi ha esmenes presentades. Per tant, començaríem 
amb el debat de bloc d’esmenes per bloc d’esmenes. Per part del Grup Socialista hi ha 
una sèrie d’esmenes a les ordenances, té la paraula la senyora González.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, gràcies, bona nit a tothom. A continuació llegiré les esmenes presentades a les 
ordenances fiscals i disculpeu si en algun moment em quedo aturada, perquè com que hi 
ha tantes esmenes i tant a parlar, doncs, disculpo la meva manca d’hàbit.  
 
En el cas d’aquest any, hem presentat tres esmenes a les taxes i una als impostos. La 
primera esmena vinculada a l’IBI, a l’article 10 on justifiquem un... El nostre Grup vol fer 
un increment al gravamen general de l’IBI, desglossat de la següent manera, amb els 
béns de naturalesa urbana 0,83 %, els béns immobles de característiques especials un 
2,3 i amb els béns naturals de característica rústica un 0,95. 
 
Proposem aquest increment que estimem que suposaria un ingrés d’uns 220.000 € i, 
després de rebuda la informació tècnica al respecte, facilitada pel regidor Jordi Matas, 
retiraríem el punt de gravar l’IBI en els immobles de característiques especials per no 
ajustar-se a la llei, però mantenim les altres dues, que són referents a l’IBI urbà i a l’IBI 
rústic. La següent esmena és la taxa que es presenta per serveis i aprofitament especial 
de la sala capitular amb motiu de celebració de casaments, on demanem una reducció de 
la quota a 150 €. En el cas d’aquesta taxa, nosaltres hem presentat aquesta rebaixa, però 
donades les explicacions que ens han fet des de la Regidoria que s’ajusten a llei és per 
això que també procedim a retirar-la. La següent esmena és la taxa de servei de 
clavegueram que, en l’article 4, es fixa la quota tributària, nosaltres fixem una quota 
tributària al 2 % a la baixa i després una modificació en la quota variable amb una 
modificació en els consums amb diferents trams, com els que estan previstos, amb unes 
tarifes més reduïdes gravant, diguem-ne, els grans consumidors i no penalitzant els més 
sostenibles.  
 
En el cas de l’esmena número 4, estem parlant de la taxa per estacionament de vehicles 
de tracció mecànica als terrenys d’ús públic local. Fem una esmena a l’article 5è on la 
tarifa és l’apartat a) Estacionament exclusiu limitat i controlat al punt 2.4 no censat. És 
obtenció de l’adhesiu de la zona taronja per vehicle no censat l’any i la pujaríem a 350 €.  
 
El nostre raonament és que aquest adhesiu, que és per estacionar gratuïtament a les 
zones taronges del Masnou, pensem que hem de gravar aquest impost penalitzant els 
vehicles que no paguen l’impost de circulació aquí al poble, per diferenciar-los dels 
masnovins que tenen aquest dret.  
 
I, bé, només quedaven dos suggeriments que vam afegir a la proposta: que és estudiar 
per crear una taxa de pisos buits per cobrir expedients de control i inspecció i estudiar la 
possibilitat de crear una reducció major, de fins un 25 %, de la taxa de brossa per 
fomentar el reciclatge i l’ús de la deixalleria. I aquí, en principi, està tot. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, moltes gràcies. I per part del ponent hi hauria algun comentari a fer? 
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El Sr. Jordi Matas 
 
Sí. Referent a la primera esmena, que dels tres punts en contemplen dos, l’increment de 
l’IBI del 0,81 que nosaltres mantenim al 0,83 %, així com els béns de naturalesa rústica 
també augmentaria perquè actualment el tenim a 0,91 i, per tant, ens proposen 
incrementar-los en 0,95. El Govern té el plantejament de no incrementar la pressió fiscal, 
per tant no estem d’acord amb aquest increment que proposen. Fem unes rebaixes en 
altres taxes, com he comentat abans, però en aquests dos casos no estem d’acord en els 
dos punts pel mateix, perquè significa un augment de la pressió fiscal amb el qual no 
volem jugar en aquests moments.  
 
Referent al servei de clavegueram, nosaltres considerem que aquest any fem una bona 
baixada, entorn un 25 %, perquè hem baixat la quota fixa i la variable per als diferents 
trams. Per tant, creiem que amb aquesta rebaixa, juntament amb l’altra, els ciutadans del 
Masnou tindran, diguéssim, entorn uns 220.000 € el que baixarem en el pressupost i de 
moment per aquest any considerem que ja és un primer pas per anar properament 
analitzant tot i ajustant els costos amb els serveis. Per tant, no l’acceptaríem perquè ja 
fem aquesta baixada.  
 
L’esmena quarta és que el cost que vostès ens proposen és superior al cost del servei i, 
per tant, mai un preu públic pot ser superior al cost que té. Per tant, per molt que 
volguéssim acceptar-lo ens és impossible, el cost que ens proposen és superior.  
 
I, respecte als suggeriments, miri, nosaltres estem interessats a poder fer un estudi de tot 
el tema dels immobles que existeixen aquí al Masnou, que ho tenim tot catalogat com un 
sol immoble. Seria bo saber per usos, però per a això necessitem temps. Llavors, 
necessitem saber, poder catalogar cada un dels edificis en funció del seu ús. Si són 
habitatges, un bloc d’edificis, si és una casa adossada, si és una casa a dos vents, tota 
aquesta tipologia no ho tenim i tot això és un estudi exhaustiu que cal fer i amb això ens 
podem plantejar aquests suggeriments, que en un futur veiem si és més progressiu o no 
per poder aplicar amb els ciutadans. Per tant, com a suggeriment, estem d’acord en 
aquest tema. 
 
I el segon punt que vostès ens diuen de la reducció, aquest any hem començat amb la 
reducció de taxa d’escombraries domèstica, hem fet ja l’estudi i hem pogut aplicar 
aquesta rebaixa. Ens queda pendent la comercial, industrial per a l’any que ve. Per tant, 
de moment hem començat, veiem el conjunt, què més es pot fer si és que es pot fer. Per 
tant, també estem fent un plantejament de futur d’estudis, basant-nos simplement en els 
estudis i amb aquests estudis poder actuar. Per tant, per desgràcia, les propostes, 
diguéssim, no les puc acceptar però els suggeriments seran atesos. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, entendria que quedaria viva l’esmena 1. Dels tres apartats el 
segon quedaria exclòs, per tant, el primer i el tercer de l’esmena 1. L’esmena 3 i l’esmena 
4. Per tant, votaríem aquestes esmenes: la 1, amb aquesta supressió, la 3 i la 4. Hi ha 
alguna petició de votació per separat de les esmenes per part de la resta de grups? 
Doncs, si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 16 vots en contra, 1 vot a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Votació:  
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuaríem amb el bloc d’esmenes. Ara passaríem a les esmenes a les ordenances 
fiscals del Grup d’ICV. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, abans de començar la presentació de les nostres esmenes 
vull fer arribar a l’Alcaldia la demanda que prengui nota, ja la vaig fer l’any passat, sense 
gaire èxit de la nostra queixa contundent, que suposo que és compartida per la resta de 
grups municipals, perquè, amb la seva decisió de convocar un Ple extraordinari per 
debatre en una mateixa sessió la proposta de modificació d’ordenances i de pressupost 
per a l’any 2017, tal com va fer l’any passat, ha aconseguit posar enormes dificultats a la 
nostra tasca a l’hora de poder analitzar exhaustivament la proposta del Govern i, a 
continuació, plantejar-hi les nostres alternatives. I volem fer-ho perquè, malgrat que 
l’Alcaldia probablement estarà satisfeta del resultat d’aquesta estratègia, creiem que no 
és una bona mostra de com hauria d’entendre’s la democràcia i la transparència 
municipal.  
 
Malgrat les dificultats esmentades, el nostre Grup Municipal ha estudiat la proposta del 
Govern i ha presentat 30 esmenes a la proposta de modificació de les OF per a l’any 
2017 que fa el Govern d’ERC i CiU. D’aquestes 30 esmenes, 3 ho són a l’Ordenança 
fiscal general: la primera ho és a l’art. 11, que és el que fixa els requisits que ha de 
complir la ciutadania per poder obtenir beneficis fiscals (descomptes) en el pagament de 
taxes i impostos municipals.  
 
L’esmena proposa afegir, com a segon paràgraf de l’apartat 3r, el següent redactat: 
 

Aquest requisit tampoc serà d’aplicació quan el subjecte passiu sigui usuari dels 
serveis socials municipals i/o existeixi informe d’un/a treballador/a municipal que 
acrediti que els deutes pendents de pagament són conseqüència de la insuficiència 
econòmica del subjecte passiu. 
 

El redactat actual de la proposta que ens presenta el Govern impedeix que les persones 
que siguin deutores de l’Ajuntament puguin gaudir d’aquests beneficis. 
 
L’objectiu de l’esmena és fer possible que aquestes persones puguin optar-hi, sempre 
que siguin usuàries dels Serveis Socials o si, encara que no ho siguin, algun treballador/a 
municipal ha emès un informe on es justifica que el motiu del deute d’aquesta persona 
amb l’Ajuntament és que la seva situació econòmica no li ha permès afrontar-ne el 
pagament.  
 
La segona esmena també és a l’art. 11, concretament a l’apartat 6è, i proposa que, si es 
deneguen beneficis fiscals a la persona que els hagi sol·licitat, l’Ajuntament 
obligatòriament ha de justificar-ne la denegació i també l’ha de notificar a la persona que 
havia fet la sol·licitud. 
 
La tercera és una esmena a l’art. 14 bis i fa referència a les notificacions administratives.  
 
I proposa afegir, com a segon paràgraf de l’article, el següent redactat:  
 

Si, realitzats els dos intents de notificació practicada en paper, ningú s’hagués fet 
càrrec de la notificació, es dipositarà a la bústia de la persona interessada l’avís 
perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent notificador.  
 

L’objectiu de l’esmena és garantir que la persona interessada en la notificació rep l’avís, 
ja que, en moltes ocasions, es reben queixes a l’Ajuntament de persones que, per no 
haver rebut la notificació, han hagut de pagar recàrrec. 
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La quarta esmena és a l’Ordenança general dels preus públics municipals. 
 
És una esmena a l’art. 6è, que parla de la publicitat dels preus públics i proposa afegir al 
redactat: “i en la recepció dels centres o llocs on presti el servei”. L’objectiu és facilitar 
que les persones usuàries dels serveis objecte dels preus públics puguin conèixer-ne el 
contingut a través dels taulells d’anuncis dels centres o llocs on es presta el servei, ja que 
no tothom accedeix al BOP ni pot fer-ho al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, que 
són les dues úniques vies de publicitat que preveu ara mateix la proposta d’ordenances.  
 
El següent grup de les nostres esmenes està format per 10 esmenes que afecten els 
impostos municipals per a l’any 2017. 
 
La primera, per ordre d’importància econòmica pel que suposa per a l’economia de les 
famílies del Masnou, proposa rebaixar el gravamen per a l’impost per als béns de 
naturalesa urbana IBI. El nostre Grup demana que passi del 0,81 % que proposa el 
Govern al 0,79 % que proposem nosaltres. I és important aquesta demanda perquè el 
gravamen és el coeficient que serveix per calcular quants euros hem de pagar a 
l’Ajuntament d’acord amb el valor cadastral de l’habitatge que ocupem, del local en el 
qual desenvolupament la nostra activitat comercial o industrial o de l’aparcament en el 
qual guardem el nostre vehicle. L’objectiu de la nostra proposta és disminuir l’import del 
rebut de l’IBI per a totes les famílies, comerços i indústries del Masnou. Un rebut de l’IBI 
que, com vàrem denunciar l’any passat, el 2016 ha augmentat un 10 % respecte al 2015, 
gràcies a fet que el Govern de CiU i ERC va demanar al Govern d’Espanya que els 
autoritzés a augmentar tots els valors cadastrals del Masnou en un 10 %. El Govern del 
PP va atendre la demanda, va autoritzar l’augment dels valors cadastrals i, com a 
conseqüència, els nostres rebuts de l’IBI d’enguany han augmentat un 10 % respecte als 
de l’any passat. 
 
Hi ha tres esmenes més que afecten l’IBI i que estan relacionades amb les bonificacions, 
l’import de les quals poden gaudir determinats col·lectius. 
 
S’ha de recordar que els col·lectius, institucions i actuacions que poden gaudir de 
bonificacions per al pagament de l’IBI són exclusivament els que fixa la llei d’hisendes 
locals, una llei estatal, i que, per tant, mentre que aquesta llei no es modifiqui, els 
beneficiaris estan absolutament determinats i no en poden ser altres.  
 
La primera d’aquestes esmenes, que és la 6a de la nostra proposta global, proposa que, 
tal com estem demanant sense èxit des de l’any 2011, s’ampliïn en el temps les 
bonificacions en el pagament de l’IBI que la llei preveu per als habitatges de protecció 
oficial. 
 
Nosaltres demanem que, aprofitant que la llei estatal ho permet i sempre que 
l’Ajuntament així ho determini a les seves ordenances fiscals, aquestes bonificacions per 
als habitatges de protecció oficial s’allarguin en el temps més enllà dels terminis que 
preveu la llei, que són tres anys des de la seva construcció. 
 
Per això, proposem unes bonificacions esglaonades, entre el 20 % i el 50 %, per als 
habitatges de protecció oficial que hagin esgotat els tres anys de bonificació del 50 % 
previstos a la llei, de manera que puguin continuar gaudint d’una bonificació decreixent en 
els set anys següents.  
 
Si aquesta proposta s’aprovés, els principals beneficiats serien els joves que habiten en 
habitatges de lloguer de Can Jordana i de Llevant, les persones grans que viuen als 
habitatges de Josep Tarradellas i, també, totes aquelles persones que ocupen un 
habitatge de protecció oficial construït en els darrers 10 anys.  
 
La segona de les esmenes, que és la 7a de la nostra proposta global, demana modificar 
la proposta de bonificacions per a les famílies nombroses i proposa que no puguin gaudir 
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de bonificació en el pagament de l’IBI les famílies nombroses que disposin de més 
habitatges que aquell per al qual demanen la bonificació. 
 
I la tercera, que és la 8a de la nostra proposta global, proposa establir un límit d’ingressos 
a partir del qual les famílies nombroses no tinguin dret a la bonificació. 
 
El motiu de la presentació d’aquestes dues darreres esmenes és que ICV-EUiA 
considerem que, tant les famílies nombroses que són propietàries de més d’un habitatge 
com les que superen un determinat nivell d’ingressos, no necessiten aquestes 
bonificacions.  
 
Si aquestes dues esmenes s’aprovessin, completaríem el camí que vàrem iniciar fa dos 
anys quan vàrem aconseguir augmentar els percentatge de bonificació i també modificar 
els criteris per a l’atorgament d’aquestes bonificacions, fent que el percentatge de 
bonificació es determinés, no només en funció del valor cadastral de l’habitatge, sinó que 
també es tingués en compte el nombre de membres de la unitat familiar i, així, a major 
valor cadastral menor bonificació i a més membres en la unitat familiar major bonificació.  
 
Aquesta proposta del nostre Grup, que va ser aprovada per a les ordenances de 2015, es 
manté en l’actualitat i nosaltres ens felicitem perquè així sigui. 
 
A continuació ve un grup de 5 esmenes més que afecten l’IAE. 
 
La primera demana substituir la proposta del Govern pel que fa referència a les 
bonificacions a les empreses que augmentin el nombre de persones contractades.  
 
El Govern proposa bonificar en un 30 % la quota dels subjectes passius que augmentin 
en al menys un treballador la mitjana de treballadors amb contracte indefinit. 
 
Nosaltres, en canvi, proposem augmentar el límit de la bonificació i, a més, que aquesta 
s’estableixi en funció del percentatge d’augment de treballadors amb contractes indefinits.  
 
La nostra proposta planteja que les bonificacions que s’atorguin vagin del 20 % al 40 % 
de la quota, i que estiguin en funció del tan per cent d’augment en el nombre de 
contractes indefinits, i que aquest augment de contractes indefinits es produeixi amb 
treballadors amb residència al municipi. 
 
A continuació venen tres esmenes que demanen augmentar bonificacions en la quota de 
l’IAE, passant del 30 % que proposa el Govern al 50 % que proposem nosaltres, en tres 
situacions relacionades amb el respecte al medi ambient, que són: 
 

a) Les accions destinades a desenvolupar les activitats que duguin a terme en el 
municipi, produeixin i facin servir energia obtinguda en instal·lacions per a 
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. 
 

b) Aquells contribuents que traslladin les seves activitats industrials a locals o 
instal·lacions que estiguin allunyats de les zones més poblades del municipi. 
 

c) I aquells que estableixin u n  p l a  d e  transport per als seus treballadors, 
afectes a les activitats desenvolupades al municipi, quan es consideri que el pla 
esmentat redueix de manera significativa el consum d’energia i les emissions 
d’agents contaminants, dels quals tant es parla últimament, o que afavoreixi la 
fluïdesa del trànsit al municipi. 

 
Finalment, i també relacionat amb l’IAE, la nostra esmena 14 proposa que si el 
contribuent pogués gaudir de més d’una de les bonificacions previstes en aquest article, 
el percentatge màxim de la bonificació s’estableixi en el 50 % de la quota municipal. 
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L’objectiu d’aquest paquet d’esmenes és ben clar: En primer lloc, millorar la proposta del 
Govern per tal d’intentar incentivar la contractació indefinida al Masnou i amb gent del 
Masnou i, en segon lloc, bonificar totes aquelles activitats que adoptin unes determinades 
mesures per tal de millorar el medi ambient. 
 
La resta d’esmenes que presentem, 16, ho són a la proposta de taxes per a l’any 2017. 
Les més significatives, pel seu impacte econòmic en les butxaques dels veïns i veïnes del 
Masnou, són les dues que demanen rebaixar l’import total que totes i cadascuna de les 
famílies del Masnou haurem de pagar l’any vinent a l’Ajuntament del Masnou si s’aprova 
la proposta del Govern d’ERC i CiU. 
 
La primera, la número 25, és la que proposa que els ciutadans, comerciants i industrials 
del Masnou no haguem de pagar per la taxa pel servei de clavegueram. Una taxa que 
CiU i ERC van instaurar l’any 2012 i que el conjunt de l’oposició vàrem aconseguir 
aprovar que, l’any 2015, tingués un cost zero per a la ciutadania. 
 
Per això, i per coherència, nosaltres proposem que, l’any 2017, els veïns i veïnes del 
Masnou no paguin ni un euro per la taxa pel servei de clavegueram. I ho fem perquè, com 
hem reiterat en moltíssimes ocasions, estem convençuts que aquesta taxa va ser creada 
amb l’única finalitat d’augmentar els ingressos de l’Ajuntament.  
 
L’argument del Govern per imposar aquesta taxa ha estat sempre que els ingressos que 
suposi per a les arques municipals serviran per millorar la xarxa de clavegueram. El 
nostre argument per oposar-nos-hi és que, durant més de 30 anys, les ordenances fiscals 
del Masnou han estat aprovades sense que incloguessin aquesta taxa i que, malgrat això, 
les clavegueres s’han mantingut en tots aquests anys.  
 
I volem recordar que, des que el Govern va aprovar i aplicar aquesta taxa, el pressupost 
de l’Ajuntament sempre s’ha tancat amb superàvit ―no rigui senyor Jordi Matas, que és 
veritat― un superàvit que també es va produir l’any 2015, malgrat que els masnovins i 
masnovines, aquell any, no vàrem pagar ni un euro per la taxa de clavegueram. 
 
Aquesta proposta suposa que, si s’aprova, cada família, comerç i/o empresa del Masnou, 
l’any 2017 s’estalviarà entre 10,21 € i 25,78 €, en funció de quin sigui el consum d’aigua 
que es realitzi.  
 
La segona esmena, en ordre d’importància, és l’esmena 24a, que demana augmentar la 
rebaixa que proposa el Govern en el rebut de les escombraries per als habitatges, i 
proposem que es paguin 100 € (el mateix que, a proposta de l’oposició, van pagar l’any 
2015) i no els 115,28 € que proposa el Govern, la qual cosa significa un estalvi de 15,28 € 
per família (un 13 % superior sobre l’import del que proposa el Govern) 
 
Hi ha tres esmenes més que afecten col·lectius més reduïts, que nosaltres creiem 
important que s’aprovin: 
 
La primera, que és la 15a de la nostra proposta global, proposa rebaixar substancialment 
l’import de la taxa, creada pel Govern municipal l’any passat, per a la instal·lació de la 
placa de senyalització de reserva d’aparcament per a les persones amb mobilitat reduïda. 
El Govern va aprovar l’any passat aquesta taxa com a novetat, establint un import de 230 
€. Nosaltres, com vàrem fer l’any passat, demanem que aquest import es redueixi fins als 
123,06 €. No compartim l’argument del Govern en el sentit que si alguna d’aquestes 
persones, per la seva situació econòmica, no pot fer front al pagament podrà acudir als 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
Sense entrar a valorar l’estudi econòmic que es va realitzar per justificar el cost d’aquesta 
taxa, que és força discutible, nosaltres proposem que la despesa sigui compartida entre 
les persones beneficiàries i l’Ajuntament i que, en aquest sentit, l’Ajuntament assumeixi 
els costos de la mà d’obra i del material necessari per a la instal·lació de la placa. 
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I, perquè consti la diferència de criteri, mentre que el Govern cobra el total del suposat 
cost de la instal·lació de la placa, les actuals ordenances municipals bonifiquen en un 95 
% el cost de la construcció d’un gual per a una persona amb mobilitat reduïda. 
 
La segona, que és la 30a de la nostra proposta global, demana disminuir la tarifa a pagar 
per la retirada de vehicles de la via pública, el cost de la grua, ja que creiem que aquest 
import és excessiu.  
 
La nostra proposta demana que els imports a pagar per la retirada per la grua siguin els 
següents: 
 

 Vehicle de 4 rodes: 75 € i no de 91,80 € com proposa el Govern. 

  Motocicletes de 125 o més cc: 70 € en lloc dels 76,5 com proposa el Govern. 

 Motocicletes < 125 cc i ciclomotors:  40 € i no els 45,90 € com proposa el Govern. 
 

I la tercera i darrera d’aquest grup, que és la 27a de la nostra proposta global, proposa 
que la taxa per estacionar vehicles en zona blava mantingui els imports actuals, deixant 
sense efecte els augments que proposen ERC i CiU en aquest apartat que, en alguns 
casos, arriben al 25 %.  
 
Presentem també dues esmenes més, la 28a i 29a de la nostra proposta global, que 
proposen que tots els ciutadans/es que utilitzen els 3 aparcaments municipals coberts en 
règim de lloguer paguin la mateixa quota.  
 
Volem acabar amb la situació actual, que discrimina i penalitza els veïns del Casc Antic, 
ja que se’ls fa pagar 85 €/mes per aparcar al Mercat Vell, un 30,77 % més dels 65 € que 
paguen els veïns que aparquin al pàrquing de Marcel·lina Monteys o al pàrquing de 
l’Edifici Centre, sense que el Govern mai hagi realitzat o almenys mai ens hagi presentat 
un estudi que justifiqui les raons d’aquestes diferències.  
 
La resta d’esmenes, fins a les 30 totals, plantegen modificacions quant a l’atorgament de 
bonificacions al pagament d’impostos i taxes a l’Ajuntament. 
 
Hi ha un grup de cinc esmenes (de la 16a a la 20a) que fan referència a la taxa per 
llicències i comunicacions prèvies d’activitats: totes intenten incentivar el comerç i la 
indústria locals, així com el manteniment o l’augment de llocs de treball.  
 
La 16a proposa, que si una activitat es trasllada i/o es modifica i ho fa garantint el 
manteniment dels llocs de treballs existents prèviament, només hagi de pagar el 20 % de 
la quota corresponent. 
 
La 17a proposa: augmentar, del 50% al 75%, les bonificacions per a aquelles activitats 
que iniciïn persones o subjectes passius que vinguin de l’atur i que hagin treballat el seu 
pla d’empresa a Promoció Econòmica. 
 
La 18a fa la mateixa proposta per a les activitats que iniciïn subjectes passius o persones 
que tinguin un grau de disminució igual o superior al 33 %, les iniciades per dones 
emprenedores majors de 35 anys i les iniciades per persones joves menors de 35 anys, 
que hagin participat en iniciatives de la Unitat de Promoció Econòmica. S’ha de dir que 
aquests col·lectius són exactament els mateixos que figuren a la proposta d’ordenances 
del Govern. 
 
La 19a proposa afegeix un nou supòsit de reducció en la quota i demana que els 
establiments de venda o parades de mercat i no sedentari de producte ecològic o de 
proximitat gaudeixin d’una reducció sobre la quota de la taxa del 40 % i del 20 % 
respectivament. 
 
El darrer grup està format per tres esmenes relacionades amb la taxa d’escombraries.  
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

36 

La número 21 proposa modificar un dels criteris establerts per atorgar beneficis fiscals per 
a la taxa d’escombraries, i eliminar així la discriminació introduïda pel Govern fa tres 
anys, quan va posar com a condició per poder optar als beneficis fiscals que el titular de 
l’habitatge constés empadronat al Masnou amb una antiguitat mínima de 4 anys.  
 
Nosaltres ens oposem al fet que es discriminin els beneficiaris en funció dels anys 
d’empadronament. 
 
La número 22 i la número 23 estan relacionades amb els beneficis fiscals per a la taxa 
d’escombraries, i proposen augmentar el sostre que les ordenances actuals fixen per als 
ingressos totals mensuals com a límit per obtenir una bonificació d’una família, adequant-
lo a l’augment de l’IPC. 
 
Finalment, l’esmena 26 proposa que l’Ajuntament senyalitzi l’espai públic que poden 
ocupar bars, restaurants i guinguetes als quals ha donat autorització i que, si s’ocupa més 
espai que l’autoritzat, se sancioni aquesta sobreocupació. 
 
L’objectiu d’aquesta esmena és posar una mica d’ordre en l’ocupació de voreres amb 
taules i cadires en favor dels vianants. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Té la paraula el senyor Jordi Matas.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
A veure, Déu n’hi do. Intentaré mantenir l’ordre de les presentacions de les esmenes. Sí 
que li dic que sí que n’hi havia algunes sobre les quals estàvem interessats a poder-ne 
parlar, que es podien acceptar, però vostè mateix m’ha dit que el volum del qual nosaltres 
podíem asseure’ns a parlar que era insignificant en el conjunt de tot el que ens ha 
presentat. No parlaré de tot, però sí que vull anar desglossant-ne algunes.  
 
L’ordenança fiscal general, el fet que un informe d’un treballador municipal o 
conseqüència d’una insuficiència econòmica. Per insuficiències econòmiques no cal que 
tinguem... o sigui nosaltres no som partidaris que hi hagi aquesta bonificació si no tenim 
ajuts disponibles, via ajut, qualsevol persona que té necessitat pot anar a Serveis Socials 
i se l’atendrà. Per tant, una cosa són les taxes i els impostos i una altra les necessitats de 
cada persona. Llavors, ho desvien cap a Serveis Socials, que per això tenen la mà 
trencada en aquets aspecte. 
 
La número 2 és un aclariment al que estableix la llei, és la mateixa llei tributària la que ja 
ens diu aquest aspecte, per tant no cal fer res més. Si s’acordés... no és que és la 
mateixa llei que ja hem marcat d’aquesta manera.  
 
El tercer, vostè és una persona que ho demana tot en paper, en aquest sentit, sempre en 
paper, sempre en paper. Jo ho puc entendre, però també entenguin que en ple segle XXI i 
quan aquesta Administració amb aquest Govern municipal aposta per l’administració 
electrònica, entregar documentació o deixar la notificació o sigui el paper es deixa 
notificació a les bústies, això es deixa, això està passant actualment. L’agent notificador 
ho està fent, per tant el que vostè deia de garantir que la persona rebi l’avís. Nosaltres 
també ens hem trobat, a Rendes, que ens ha vingut una persona dient que el gos s’havia 
menjat l’avís. Per tant, excuses poden ser tant per una manera com per una altra.  
 
Nosaltres apostem per no limitar aquest tema, l’administració electrònica del segle XXI, 
pot ser que hi hagi gent que durant molts dies no sigui a casa i que rebi electrònicament, 
si ell vol, aquestes notificacions. Per tant, si un ciutadà vol rebre la notificació via 
electrònica no li ho impossibilitem. Nosaltres som partidaris d’això i de no limitar en 
aquest aspecte.  
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Impost sobre béns immobles: és fals el que ha dit, permeti’m que li ho digui així, perquè si 
haguéssim incrementat un 10 % l’IBI, haguéssim ingressat 900.000 € més aquest any. 
Per tant, no és certa l’afirmació que vostè ha fet. Nosaltres, l’any passat vam ajustar el 
tipus perquè no exclogués aquell efecte, es va mantenir neutre, no hi va haver un 
increment. El 10 %, repeteixo, hagués estat 900.000 € i un 10 % als rebuts dels 
contribuents estic ben segur que ho haguessin notat.  
 
Podria anar desgranant uns aspectes, bonificacions subjectes passiu amb l’ajut... Vostè 
també em demana que cap membre no pot ser propietari de cap altre habitatge. Això ho 
tenim amb l’ajut de l’IBI, ho tenim establert precisament, llavors ho enfoquem tot en 
aquest aspecte. Està previst que no es pugui donar aquest ajut si no es compleix aquest 
requisit.  
 
No preveiem l’esmena 10 que vostès ens fan, no és legal. En el sentit que vostè 
condiciona rebre un ajut, una bonificació a treballadors residents al municipi. I topem en 
què això no pot ser, encara que la idea és un dels punts en què ens podríem entendre, 
però aquesta idea impossibilita que aquest requisit puguem acceptar-lo. No és legal 
establir aquest tema.  
 
Hi ha detalls sobre els quals caldria parlar més a fons, perquè com controlem que una 
empresa el dia següent de rebre els diners no faci fora el treballador, no? Això seria 
aprofundir si ens haguéssim entès, perquè falta acabar de coordinar aquest aspecte.  
 
Els altres punts ―11,12,13―, nosaltres estaríem d’acord a poder-ho parlar però, és clar, 
en el marc global.  
 
Taxa concessió de plaques: considerem que el preu que apliquem és un cop només i és 
l’adequat per a aquest servei i per la proliferació que hi va haver de places d’aparcament 
reduït.  
 
Taxa d’escombraries: nosaltres mantenim el que hem fet, aquesta baixada que apliquem 
per a aquest any. Tota aquesta part de taxa ―la 16,17,18―, hi havia una sèrie de coses 
que ens podríem entendre, però bé, entenc que és significatiu per a vostè.  
 
El no sedentari, n’és difícil el control, són petits detalls que podríem anar parlant, però no.  
 
L’apartat de taxa per recollida d’escombraries, ja hem fet un esforç aquest any de poder 
baixa.,Ttal com hem comentat abans al PSC, doncs, la senyora Mònica, doncs, s’ha 
continuat fent aquest estudi que hem iniciat i veiem què passa en un futur. Però, ara per 
ara, ni abaixarem més la taxa d’escombraries, ni abaixarem més la taxa de clavegueram, 
que estava molt malament la xarxa en el seu moment. S’ha treballat, s’ha mantingut i 
també les obres que s’han fet darrerament per la part d’inversió, s’ha demostrat amb 
aquests aiguats que ha funcionat. Continuem, doncs, aplicant els diners que recaptem 
directament a la partida de contracte de manteniment de clavegueram. Per tant, el que es 
recapta per aquest concepte va a parar aquí. I fem, en aquest sentit, l’esforç de mantenir 
tot el que tenim per sota terra i és una despesa que no dóna vots però que és necessària 
i ho mantindrem, perquè necessitem que el poble continuï emportant-se tota l’aigua, 
sobretot quan plou, en aquest aspecte i no ens trobem que ens rebenti tots els carrers.  
 
Preus dels aparcaments, escolti, els preus dels aparcaments val pel seu cost de cada 
aparcament. Si hi ha un aparcament que té unes peculiaritats que dóna un cost més alt 
és el que apliquem; per tant, mantenim i mantindrem. Vostè, l’any passat ja ho va 
sol·licitar, nosaltres mantenim el mateix, apliquem el preu que ja hi ha a cada lloc.  
 
I l’últim, per acabar, em sorprèn la taxa de retirada de vehicles, sincerament. Jo aquesta 
taxa de retirada de vehicles entenc que és per a la gent que fa infraccions a la via pública 
i té un cost. Reduir aquest preu és com dir “premiem els que fan infraccions”. Jo ho 
interpreto així, per tant té un cost aquest servei, mantenim el cost d’aquest servei i no 
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hem de rebaixar el preu per a gent que fa infraccions. Per tant, aquest servei amb el seu 
cost. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, gràcies. Si els sembla passaríem, molta precisió si us plau, però no repetim el 
debat o sigui si podem aportar alguna cosa nova.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No hi ha hagut debat, de moment, només hi ha hagut presentació d’esmenes. El debat no 
s’ha iniciat, encara. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, però, a veure, hem dit que faríem una primers les esmenes. Vostè, ara, està fent una 
rèplica. Jo li demano que la rèplica sigui el més concisa possible, que no repetim el que 
s’ha dit en l’anterior intervenció i, per tant, que s’aporti algun element nou.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Elements nous, miri, la primera contradicció del regidor Jordi Matas. Em diu que jo soc 
una persona que demana sempre papers. Si vostè revisa el 95 %, no jo diria revisi el 100 
% de les demandes d’informació que demano, i veurà com en totes en negreta faig 
constar el següent: Atès que molt probablement aquesta informació està disponible en 
suport electrònic, demano que se’m faciliti en Word o en Excel. Per tant, si us plau, abans 
de dir segons què miri’s la documentació.  
 
M’ha dit que no és cert que l’IBI, que nosaltres al 2016 paguem un 10 % més que l’IBI del 
2015 i vostè mateix en la seva presentació de les ordenances ha reconegut que per IBI 
ingressarem aproximadament uns 100.000 € i que una bona part d’aquests 100.000€, 
venen dels augments del valor cadastral que es va actualitzar l’any passat. En el meu 
cas, per exemple, i en el cas suposo amb els altres veïns del Masnou, aquest any ens 
han arribat notificacions que ens han fet pagar un complement, en el meu cas ha estat 60 
€. Suposo que en altres casos ha estat inferior, en d’altres superior. Per tant, estem 
pagant més IBI que l’any 2015 i si vostè vol dir el contrari, doncs, per a vostè la perra 
gorda.  
 
Intenta justificar rebutjar algunes de les bonificacions que plantejàvem i, en el cas concret 
de l’IAE, el tema de vincular un augment de la bonificació a una mena de contractació 
argumentant que és que, és clar, nosaltres proposem, a més a més, que les persones 
que ens contractin siguin del Masnou. Entenem que això pot ser il·legal, però s’hagués 
solucionat ben fàcil, excepte amb la primera part, i deixem de banda la segona perquè no 
és legal. I no em serveix com a argument el que vostè acaba de dir fa una estona. I com 
controlem aquestes situacions? Com evitem que contractin avui i que descontractin 
demà? Doncs de la mateixa manera que actualment. Actualment està previst, perquè això 
no és cap invent del Govern, està mantenint el redactat de l’any passat i de l’anterior que 
si s’augmenta amb un treballador hi hagi una bonificació. I com es controla aquest 
augment d’un treballador i que no s’acomiada al cap de quatre dies? Doncs amb el 
mateix mecanisme que s’utilitza per a aquest cas es podria utilitzar per la proposta que 
fem nosaltres.  
 
Per no allargar-me, vostè parla dels preus dels aparcaments i que van als preus dels 
aparcaments, van pel seu cost i jo li demano: on són els estudis que justifiquen quin és el 
cost d’una plaça d’aparcament al Mercat Vell? Quin és el cost d’una plaça d’aparcament a 
Marcel·lina Monteys? I quin és el cost d’una plaça d’aparcament a l’Edifici Centre? I diu 
que li sorprèn la taxa de retirada de vehicles. A mi el que em sorprèn és l’actuació de la 
grua. És clar que nosaltres som partidaris que els infractors siguin penalitzats quan toca, 
però segurament aquest cost de la grua seria molt més baix si fes la feina que ha de fer i 
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si retirés tots aquells vehicles que, dia rere dia, estan aparcats en zones reservades per a 
persones amb problemes, amb mobilitat reduïda, en passos de vianants, damunt la 
vorera, etc. Per tant, no li sorprengui la demanda. El que demanem és que rebaixi aquest 
cost que, a més a més, s’ha de recordar que té una sanció aparellada per la infracció, o 
sigui, servei més sanció i que el que es faci així que la grua actuï com ha d’actuar. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Jordi Matas, si vol precisar alguna cosa? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, he dit, efectivament, que hi ha un increment de 100.000 € a la partida de l’IBI, però no 
per l’Ajuntament. No és a efectes de l’Ajuntament, és a efectes que hi ha hagut més 
habitatges i una revisió del cadastre que ha fet el cadastre i que això ens dona que ens 
aporti aquest. Com a Ajuntament no hem canviat el tipus i no és l’any passat sinó que és 
aquest 2016 que s’ha produït. Llavors, calculem aquest aspecte per l’any que ve. És així. 
És la puntualització, que és pel cadastre, que ha fet aquesta revisió en aquests edificis 
aquí. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Qui va demanar al Govern del PP que actualitzés el valor cadastral? Ho va demanar 
l’oposició o ho va demanar el Govern? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ho van demanar molts ajuntaments de Catalunya. Si els sembla passaríem... sí, senyor 
Avilés.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Nosaltres voldríem demanar dos blocs. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, però passaríem a la votació si li sembla, primer. És per presentar les seves esmenes? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, dos blocs a la votació de les esmenes, si és possible, perquè tindríem dos vots 
clarament diferenciats i ens agradaria dos únics blocs. Un que seria l’esmena 4, 5, 10, 11, 
12, 13, 14,16, 17, 18, 24 i 25. I un altre bloc amb la resta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, perfecte. Per tant, faríem dues votacions. Espera un moment, hi ha més 
peticions? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Un bloc que seria la 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24 i 25. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna altra petició? Sí, senyora González.  
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La Sra. Mònica González 
 
Sí, bona tarda. Nosaltres havíem sol·licitat al Grup d’ICV de fer dos blocs en els quals 
nosaltres incloíem les esmenes 5, 25 i 30 en un bloc i la resta en una altra. Perquè són 
contràries a les que hem defensat nosaltres.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
És clar, aquí hi ha una coincidència, que és la 5 i la 25, que si de cas les votaríem a part i 
després la 30. Per tant, haurem de fer diferents votacions. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Nosaltres, no sé si també podem fer blocs igual que ha fet en Frans Avilés i per un costat 
faig el mateix format que ha fet ell. El primer bloc, per a nosaltres, serien la 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
11, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 28 i 29. Aquest seria el primer bloc i les que no han 
marcat seria el segon bloc. Si no podríem votar una per una també. Crec que serà més... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Repetim: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 28 i 29. Bé, crec que ho tinc 
més o menys controlat, però sembla que estiguéssim aquí fent una altra cosa. A veure, si 
els sembla ho intentem fer per blocs o ho fem una a una. Si voleu ho provem, perquè crec 
que ho tinc més o menys controlat. Votaríem, per anar al més senzill fem-ho potser una 
mica desordenat, però crec que quedarà clar. Votaríem, de les esmenes d’ICV, primer la 
5 i la 25, que són demandes del PSC i de Ciutadans i això ja podem votar-ho. Exacte, 
votaríem les esmenes presentades pel Grup d’ICV, la 5 i la 25. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten en contra. 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara votaríem l’esmena, una, que només ha demanat el PSC i així estaríem amb el PSC, 
l’esmena 30 d’ICV.  
 
Resultat: Es desestima l’esmena per 12 vots en contra, 2 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.  
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i la CUP-PA (2 regidores) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara votaríem les esmenes 4, 11, 13, 16 i la 24, exacte.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra i 8 vot a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara votaríem les esmenes 10, 12, 14, 17 i 18. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 6 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara quedaria, que és la petició que queda, de la CUP, serien la 1, 2, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 
26, 27, 28 i 29. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 
regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara votaríem el que quedi, no sé si en queda alguna. Senyor Màxim Fàbregas, si vostè 
ho té controlat, jo no sé si en queda alguna. No en queda cap? Doncs, donaríem per 
finalitzat aquest bloc, més o menys crec que ens n’hem sortit de les esmenes 
presentades pel Grup d’ICV-EUiA. Per tant, ara passaríem al següent bloc d’esmenes, 
que serien les esmenes presentades pel Grup Municipal de la CUP. Té la paraula la 
senyora Miras.  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, hola, bon vespre a tothom. Nosaltres vam presentar set esmenes. La primera parlava 
de bonificació a les famílies segons la renda i el patrimoni. Es tractava de vincular l’accés 
a la bonificació i al percentatge a la renda familiar, no només el valor de l’immoble o el 
nombre de persones a càrrec. Incloure un llindar de patrimoni que exclogui les 
bonificacions i explicàvem que aquesta bonificació es podria fer mitjançant la bonificació 
de l’IBI i aplicar-la a qui compleixi els requisits, augmentant el tipus general actual. 
 
L’esmena número dos parlava de la progressivitat en el tipus impositiu general per als 
habitatges. A nosaltres ens semblava que s’havia d’establir una escala progressiva dels 
tipus impositius dels béns immobles urbans en funció del valor cadastral, de manera que 
les propietats amb major valor cadastral tinguin un major tipus i les que no un menor 
tipus. En cas que la unitat familiar posseís altres béns immobles urbans se li aplicaria 
com a mínim el tipus general del 0,75 i com a màxim l’1,1 %.  
 
L’esmena tercera parlava de màxim tipus impositiu pels pisos turístics. Ens semblava que 
els habitatges destinats a segona residencia o amb llicència d’habitatges d’ús turístic 
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pagarien en tot cas el tipus màxim de l’1,1 % de l’IBI, mentre no acabéssim amb aquesta 
activitat turística de pisos al Masnou.  
 
L’esmena quarta era un impost sobre construccions, era referent a l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, ICIO. Nosaltres suggeríem una bonificació d’ICIO en 
casos de rehabilitació d’edificis, que aquesta rehabilitació anés destinada a millorar 
l’eficiència energètica. 
 
L’esmena cinquena: augment als bancs, entitats financeres i empreses de treball 
temporal. Nosaltres suggeríem augmentar l’Impost d’Activitats Econòmiques fins al 
màxim previst a les entitats financeres, als bancs i a les empreses de treball temporal.  
 
La sisena: major imposició als vehicles d’alta cilindrada, senzillament augmentar la 
pressió fiscals als vehicles de luxe i als vehicles d’alta cilindrada. 
 
I la setena: revisió de la tarificació de l’àrea taronja i de l’àrea blava. Fer una revisió de 
l’ordenança de taxes per l’estacionament a la via pública per tal de fomentar l’ús del 
transport públic i prioritzar l’estacionament dels veïns i veïnes. La mesura per a nosaltres 
havia d’anar sempre acompanyada de millores en el transport públic i d’una reducció del 
cost que actualment estan assumint les persones usuàries. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Jordi Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Si, molt bé. La resposta que vaig formular-vos respecte la primera esmena no és legal 
realitzar-ho. Sols es poden fer les bonificacions previstes per la llei. En tot cas, igual que 
he comentat abans amb el company Màxim Fàbregas, creiem que el millor és canalitzar 
aquests temes per ajuts socials.  
 
La segona esmena, la progressivitat en el tipus impositiu general per als habitatges, torno 
a dir el que hem comentat a la senyora Mònica González, que cal un estudi exhaustiu i, 
per tant, temps per poder-ho fer. Cal recordar, o recordo també, que potser sí que un 
sistema de càlcul real dels valors dels immobles que hi ha és el cadastre. Potser és 
només el més homogeni, el més, si volem dir-ho socialment, just, en aquest sentit que hi 
hagi una valoració del cadastre actualitzat, que és el que tenim aquí al Masnou. Estem 
entorn un 45 %-50 % més o menys, que és el màxim que marca el cadastre. Nosaltres 
estem, més o menys, en aquest entorn. Per tant, el valor dels immobles aquí al Masnou 
estan actualitzats i estan actualitzats tots en aquest aspecte. 
 
La tercera, el tipus impositiu per als pisos turístics, he comentat abans, també, una 
classificació dels habitatges per usos i que ara mateix no tenim, ja anirà lligat amb el punt 
anterior. Són suggeriments que estem d’acord que s’han de fer, hem de mirar a veure 
què hem de fer en un futur. Per tant, ara mateix no es podria perquè té una envergadura 
que ocuparia molts mesos d’estudi molt exhaustiu.  
 
El quart punt, la bonificació per ICIO. Rehabilitació d’edificis per millorar-ne l’eficiència 
energètica. Ja ho estem fent. Vostès potser ens demanen el 100 %, perdó, vostès 
demanen bonificació en casos de rehabilitació. Nosaltres ja ho estem fent, 95 % d’ICIO i 
amb un 100 % a llicències d’obres per eficiències energètiques. Per tant, aquesta, 
diguéssim, ja està prevista en el dia a dia d’aquest Ajuntament.  
 
El cinquè, l’augment dels bancs, entitats financeres i empreses de treball temporal, els 
epígrafs no els aprova l’Ajuntament sinó que els aprova el ministeri i els ajuntaments sols 
podem classificar els carrers per tipologia. Però sense entrar en el tipus de negoci. Ho 
vam estar parlant, en el sentit aquest que com a Ajuntament no podem discriminar el 
tipus de negoci per aplicar-li un tipus o altre. Sí que podem actuar en un carrer, però no 
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amb el tipus de negoci que hi ha. Per tant, tenim un marge també, tampoc és que 
puguem fer-ho tot d’aquesta manera. Però sí que com a Ajuntament només podem dir 
aquest carrer aquest tipus, tipus A o tipus B, tipus 1 o tipus 2, però no podem entrar en 
l’especificació si és bancari o no. Hauríem d’estar tots els bancs en un sol carrer per dir, 
aquest carrer el posem de tipus car. Però sinó no es pot, encara que volguéssim, no ho 
podem aplicar. 
  
L’esmena sisena: la major imposició als vehicles d’alta cilindrada. La cilindrada dels 
vehicles va per la llei reguladora d’hisendes locals, es valoren en cavalls fiscals. La quota 
màxima de la llei són 224 €, nosaltres aquí, al Masnou, estem aplicant 221,70 €, o sigui 
que estem amb el 99 %, el màxim. Com comentava abans també al PSC, no apostem per 
un increment impositiu i, a més a més, considerem que només és un 1 %, no ho veiem. 
Ja estem al 99 € del màxim. 
 
Respecte de l’esmena setena, de fer una revisió d’ordenança per taxa d’estacionament 
de la via pública, cal un major estudi en aquest sentit i, com han fet altres ciutats com 
Barcelona, si no recordo malament, i llavors això va acompanyat també de tota una 
inversió, tenir una base de dades amb totes les matrícules, tot un sistema informàtic que 
quan vulguis pagar i entris aquesta matrícula et reconegui que ets d’aquí, del Masnou. 
Per tant, es podria parlar, suposo, i que s’ha de continuar estudiant, però que no podem 
aplicar-ho ara mateix. Cal tota una inversió, una forta inversió i canviar el sistema, que no 
es fa ara amb quatre dies en aquest aspecte.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Molt breu senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, en referència a les respostes del senyor Matas, li volia dir que a la tercera i a la setena 
que ens diu i ens va enviar el correu que deia que es pot estudiar en un futur, li 
demanaríem que es posi a estudiar-ho en un futur bastant immediat, a veure si hi ha 
aquesta possibilitat de tirar aquestes dues propostes endavant. Altra cosa és que no 
acabem d’entendre això dels parquímetres, perquè vostès ja tenen aquí a l’Ajuntament o 
ja tenim una base de dades on figuren les matrícules que són del Masnou i les que no, a 
través de l’impost que paguen. Vull dir no sé si ha de ser molt complicat amb una càmera 
o amb molta maquinària. Pregunto des de la ignorància del que em sembla ara mateix, 
que ja tenim aquesta dada. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Alguna precisió més? Senyor Matas 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, és clar, el que cal és connectar la base de dades, és a dir que els parquímetres 
estiguin adaptats per a aquesta transacció electrònica.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Demanaríem votació per... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, només un aclariment abans de la votació. És que no he acabat d’entendre quina part 
del redactat de l’esmena primera presentada per la CUP és la que no compleix la legalitat 
i li demanaria al regidor que ho torni a explicar perquè ho entengui, almenys perquè ho 
entengui jo.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Matas, si vol precisar. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Només podem aplicar les bonificacions previstes en la llei. Ja està. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Ja, però jo li pregunto: vincular l’accés a la bonificació i el percentatge a la renda familiar i 
no només el valor de l’immoble o el nombre de persones a càrrec, això és irregular? Això 
va contra la llei? Jo crec que no. No, no i punt. Aquí hi ha un punt.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Algun Grup demanaria votació per separat de les set esmenes presentades pel Grup 
Municipal de la CUP? Senyor Màxim Fàbregas? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Dos blocs, pensàvem demanar 1, 5 i 7, però amb l’explicació del regidor demanem 1 i 7 el 
primer bloc i el segon la resta.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Algun altre grup vol demanar votació per separada? Doncs si els sembla votem les 
emenes de la CUP, l’1 i la 7. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 14 vots en contra i 5 vots a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 
regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi 
voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara votaríem la resta de les esmenes. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 14 vots en contra, 3 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i C’s (3 regidors) hi 
voten en contra. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (2 regidors) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla, abans de continuar, quan he preguntat si quedava alguna esmena viva de 
l’anterior votació sí que en quedaven. La senyora Folch ha descobert la 3, 9, 20, 22 i la 
23; per tant, el que diríem és: votem la resta d’esmenes perquè no ens en deixéssim una 
altra, la resta d’esmenes presentades per ICV i així, senyor secretari, podem fer-ho tot 
correctament. Fem un pas enrere. La 3, 9, 20, 22 i la 23 i si en queda alguna altra, que 
creiem que no, doncs... 
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Les de la CUP ja les hem votat, ara votem les d’ICV que ens havíem deixat... 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí però no n’hi ha nou. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ah, no n’hi ha 9? Doncs, la 9 no hi és. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
La 9 no existeix. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per això no l’ha trobada, exacte, doncs votem la resta d’esmenes presentades pel Grup 
d’ICV, si els sembla bé. La resta, que seria segons tenim comptat la 3, 20, 22 i 23, les 
que ningú ha demanat votar per separat.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s’abstenen.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuem el debat i ara ens falten els esmenes presentades pel Grup de Ciutadans. Té 
la paraula el senyor Frans Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde i bona nit. Bé, per presentar els esmenes que vam presentar a 
la comissió informativa i que, tot i ser rebutjades, es mantenen per ser debatudes en 
aquest plenari. Tenim la taxa de recollida d’escombraries, fixar-la en 100 € en comptes 
dels 115,28 € que estableix la proposta del Govern.  
 
La taxa del servei de clavegueram, fixar-la amb la quota fixa de 0 € i també la variable 
amb 0 €, amb la qual significaria que no s’apliqués aquesta taxa de clavegueram per a 
aquest 2017.  
 
Quant a l’impost de béns immobles, demanàvem una rebaixa del tipus de gravamen dels 
béns de naturalesa urbana, fixant-lo al 0,75 i amb l’impost sobre activitats econòmiques, 
en concret en l’article 5 de beneficis fiscals de caràcter potestatiu, el que demanem és 
augmentar certes bonificacions per a la quota de l’IAE del 30 % al 50 % quan es tracti els 
que incrementin almenys en dos, abans era un treballador la mitjana de la plantilla i en el 
cas que s’incrementi només un treballador mantenir la quota al 30 %. També que 
gaudeixin d’una bonificació del 50 % els que desenvolupin les activitats que duguin a 
terme en el municipi energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energies 
renovables. 
 
També augmentar al 50 % les bonificacions en aquells que traslladin les seves activitats 
industrials o locals a instal·lacions allunyades de les zones més poblades del municipi. 
També els subjectes passius que per quota municipa, que durant un període impositiu 
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obtinguin un rendiment net negatiu derivat de les activitats desenvolupades en el 
municipi, gaudissin d’una bonificació del 50 % i afegíem una nova bonificació, també del 
50 %, per a aquelles noves activitats empresarials que s’instal·lessin al municipi.  
 
I, quant a l’IAE, la categoria de la vila, dels carrers, dels A i el B, els abaixàvem d’1,4 al 
0,98 en els carrers de tipologia A i de l’1,3 al 0,91 de la tipologia B. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Jordi Matas, si vol contestar. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Vostès ens proposen una rebaixa d’ingressos al voltant de 930.000 €, en aquest sentit. 
Senzillament en aquest sentit, ja dic, no podem acceptar aquests 930.000 € després de la 
rebaixa que ja hem fet, és inassumible per poder quadrar els pressupostos de 
l’Ajuntament en tots els seus serveis. Per això no ho podem atendre. Creiem el que ja 
hem dit abans, que ja amb la taxa d’escombraries fem l’esforç, ja s’ha abaixat d’acord 
amb els costos que tenim, ajustem també el servei de clavegueram. Per tant, els veïns i 
veïnes ja notaran una gran part. Entenc que aquesta rebaixa va acompanyada després 
dels pressupostos, perquè si no no s’entén que es rebaixi tant en aquest aspecte. Els 
altres són aspectes que es podrien parlar, però entenc que la part grossa és aquesta. I 
dels coeficients, bé, és una manera de veure les coses, però no crec que en surti gens 
beneficiat el petit comerç, l’únic que està fent és beneficiar les grans empreses, 
l’apreciació meva amb aquests epígraf que vostès fan. Per tant, no atenem aquestes 
esmenes.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Alguna precisió? Si els sembla passaríem a la 
votació. Hi ha alguna demanda de vot per separat? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Nosaltres demanem dos blocs: 1, 2 i 4; i 3 i 5. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Una precisió, la 5 quina és? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
La 5 és l’última, que parla de l’article 9. No està numerada però bé... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
És tot el mateix bloc entenc. Per tant, demanaria votar per separat.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
La 5A i la 5B. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, vostè vol votar per separat la 1, 2 i la 4. I ens quedarien la 3 i la 5, entenent com 
a 5 la que fa referència a l’article 9. Senyora González 
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La Sra. Mònica González 
 
Sí, jo havia sol·licitat demanar el vot separat en dos blocs. Una incloent-hi la taxa 
d’escombraries i l’article 5 de l’IAE i en una altra la taxa de clavegueram, I’IBI i l’article 9 
de l’IAE. O sigui serien, no. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A veure, número d’esmena. Pot tornar a repetir? 
 
La Sra. Mònica González 
 
A veure, la taxa d’escombraries, que és la 1 i la que hem anomenat la 4, em sembla, 
perquè la 5 és l’article 9, no. Val, doncs la 1 i la 4 en un bloc i les altres tres.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna petició més? Senyora Miras, endavant. 
 
El més pràctic, com que són només cinc esmenes, el més pràctic serà votar-les una a 
una. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, ja per complicar-li una mica més, anàvem a demanar-li tres blocs. Són 4 esmenes, 
demanem tres blocs: la 1 per un costat, la 2 i la 3 per un altre i la 4 per un altre. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La conclusió, votarem una a una les esmenes, que serà més senzill. Vots a l’esmena 
número 1. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra i 8 vots a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Votem l’esmena número 2. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Votem l’esmena número 3. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 12 vots en contra, 3 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció. 
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El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a votar l’esmena número 4, entenen que el que fa referència a l’article 9, és 
l’esmena número 5.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 13 vots en contra i 6 vots a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i CUP-PA (2 
regidores) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Votem l’esmena número 5, que és la que fa referència a l’article 9. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 12 vots en contra, 3 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara obriríem el torn per fer el posicionament global de les esmenes i tancaria el ponent. 
Per tant, comencem el darrer torn de les ordenances. Té la paraula la senyora Mònica 
González, endavant.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, a continuació explicarem la nostra posició. Els socialistes 
creiem que per poder fer front a les desigualtats i poder prestar els serveis necessaris 
amb qualitat, cal recaptar diners. El cobrament d’impostos per redistribuir la riquesa forma 
part d’una forma de ser més solidària, mentre que la rebaixa d’impostos és 
majoritàriament una forma de fer més liberal, tot i que estem d’acord en què es pot 
matisar.  
 
En aquest sentit, volem remarcar que estem d’acord amb la major part dels postulats que 
la plataforma de fiscalitat justa va promoure abans de les eleccions municipals al 2015 i 
que suggeriríem al Govern que n’estudiés l’aplicació com ja avancen alguns grups en la 
seves esmenes.  
 
Les ordenances fiscals que ens presenta el Govern proposen una rebaixa de determinats 
impostos, fet que suposarà una menor recaptació. El nostre Grup proposa un increment 
de l’IBI per poder fer front a les millores nuclears necessàries i importants a la vila. 
Proposem un increment de la recaptació per solucionar per sempre els principals 
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problemes del Masnou i especialment el transport urbà, com després es veurà als 
pressupostos.  
 
Tot i que no ens han acceptat cap esmena hi ha un gest al qual també es compromet el 
Govern a seguir estudiant, incorporar els suggeriments que nosaltres li hem fet de crear 
una taxa als pisos buits, segons després hi hagi un estudi on encara hi ha actualment 
buits legals que dificulten la seva implementació. I també estudiar les bonificacions per 
incentivar el reciclatge i un ús sostenible. Per tot això, he de manifestar que el nostre 
Grup s’abstindrà en aquesta votació a les ordenances fiscals d’aquest any. Gràcies  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Senyor Màxim Fàbregas, té la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, primer voldria explicar el posicionament de vot que hem tingut respecte a les esmenes 
que han presentat la resta de grups.  
 
Pel que fa referència al PSC, hem votat en contra de les esmenes perquè la que 
proposava o proposa augmentar el gravamen de l’IBI, clarament és absolutament 
contrària a la nostra, que proposem reduir-ho. 
 
A l’esmena en què proposa modificar la taxa per a la celebració de casaments també hi 
hem votat en contra perquè l’actual redactat és justament el que és perquè és el que vam 
proposar nosaltres l’any passat. 
 
A la disminució de la taxa de clavegueram, hi hem votat en contra perquè nosaltres el que 
volem és suprimir-la. 
 
I a la proposta que als vehicles que no paguin impost de circulació al Masnou paguin 350 
€/any perquè, tot i que podem estar d’acord en què han de pagar més que el que proposa 
el Govern, creiem que l’import proposat és molt elevat.  
 
Pel que respecta a la CUP, hem votat a favor de l’esmena 1 que proposa que les 
bonificacions per al pagament de l’IBI a les famílies s’estableixin segons la renda i el 
patrimoni perquè, tot i no concretar com fer-ho, coincideix amb el nostre plantejament, tal 
com hem proposat a la nostra esmena 8a.  
 
Volíem votar a favor de l’esmena 5a de la CUP, però ens han convençut les explicacions 
que ha donat el regidor d’Hisenda i per aquesta raó hem votat abstenció.  
 
Hem votat a favor de l’esmena 7, que proposa la revisió de la tarifació de l’àrea taronja i 
blava perquè, tot i que creiem que no és una esmena perquè no es fa una proposta 
concreta de modificar la proposta del Govern, sí que compartim la necessitat de realitzar 
un estudi sobre la mobilitat al municipi que, entre altres qüestions, prevegi la viabilitat 
d’establir al Masnou zones verdes d’aparcament així com una revisió de les actuals 
tarifes d’aparcament a la via pública.  
 
I hem votat abstenció a les altres 4 esmenes que ha presentat la CUP per la següent raó: 
 
A la que proposa progressivitat en el tipus impositiu de l’IBI per als habitatges perquè, 
com vaig dir a la Comissió Informativa, estem d’acord amb aquest plantejament, però 
l’esmena barreja aquesta proposta amb la que a les unitats familiars que tinguin altres 
béns immobles se’ls apliqui un tipus d’entre el 0,75% i l’1,1 %, una proposta que creiem 
que és poc concreta i que, fins i tot, podria afavorir aquestes famílies si s’optés per la part 
baixa de la franja, ja que l’actual tipus impositiu és del 0,81 %, que és superior al 0,75 % 
que proposen. 
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A la que proposa imposar el màxim tipus impositiu de l’IBI als habitatges turístics perquè 
creiem que una proposta que és genèrica i que no es pot acceptar en el redactat que ells 
presenten, perquè hi ha propietaris d’habitatges turístics, no sabem si és el cas del 
Masnou, per tant posarem quants hi ha, ni quines són les casuístiques, que utilitzen els 
ingressos provinents de l’activitat per compensar els seus escassos ingressos econòmics 
per rendes de treball o pel cobrament de pensions de jubilació. 
 
A la que proposa bonificar l’ICIO en casos de rehabilitació perquè, tal com ha explicat el 
regidor de finances, d’Hisenda, aquestes adequacions ja estan bonificades al 95 % a les 
actuals ordenances des del mandat 2003-2007 a proposta del nostre Grup Municipal. 
 
I, finalment, a la que proposa augmentar la pressió fiscal als vehicles d’alta cilindrada 
perquè, també com ha dit el regidor, el Masnou ja ha arribat als imports màxims per a 
l’impost de vehicles i, pel que respecta als vehicles de luxe, perquè la llei no preveu que 
el pagament de l’impost es faci en funció de si el vehicle és de luxe o no sinó en funció 
dels cavalls. 
 
Pel que respecta a Ciutadans, hem votat a favor de les esmenes 1, 2 i 4 perquè la 1 i la 2 
coincideixen fil per randa amb les nostres esmenes 24 i 25 i perquè la 4 coincideix amb 
les esmenes nostres 11, 12 i 13 i incorpora un nou supòsit de bonificació per a l’IAE que 
nosaltres compartim. 
 
I hem votat abstenció a les esmenes 3 i 5 perquè creiem que la rebaixa del tipus impositiu 
de l’IBI que proposen és molt elevada i perquè desconeixem les conseqüències 
econòmiques que tindrien les modificacions que proposa per als coeficients de situació de 
l’IAE. 
 
Pel que respecta a la proposta de Govern, vull, en primer lloc, deixar clar que la nostra 
queixa inicial no ho ha estat pel fet que les ordenances i el pressupost s’hagin presentat 
en un mateix plenari, que també, sinó per la manca de temps de què hem disposat per 
poder estudiar la proposta i presentar alternatives. 
 
Però, al mateix temps, també volem posar de manifest que aquesta iniciativa del Govern 
de presentar conjuntament les ordenances fiscals i el pressupost és una estratègia per a 
nosaltres burda que, per exemple, li pot servir per fer el que ha fet, argumentar que 
rebutja les propostes de reducció d’impostos i taxes que faci l’oposició perquè, si les 
acceptés, el pressupost que ha presentat seria inviable. 
 
Una vegada dit això, vull anunciar el vot negatiu del nostre Grup Municipal a la proposta 
de modificació d’ordenances que ha presentat el Govern. 
 
La primera raó que justifica el nostre vot negatiu és òbvia. Votarem en contra de la 
proposta del Govern perquè aquest ha rebutjat totes les nostres esmenes i, especialment, 
les més significatives, que són aquelles que haurien permès una rebaixa substancial en 
els diners que la ciutadania del Masnou haurà de pagar al seu Ajuntament en concepte 
d’impostos i taxes municipals l’any 2017. I em refereixo a la disminució en el gravamen de 
l’IBI, a la rebaixa de la quota de recollida d’escombraries per als habitatges, a la 
supressió de la taxa de clavegueram, a la reducció per a la instal·lació de plaques de 
reserva per a persones amb mobilitat reduïda i a la reducció del cost de la grua. 
 
Aquesta vegada, però, i a diferència de l’any passat, el Govern sí que s’ha dignat a 
respondre a la nostra proposta d’intentar arribar a un acord. 
 
Això sí, ho ha fet amb un correu electrònic en el qual ens ha dit que, de les 30 esmenes 
presentades, podrien considerar-ne l’aprovació de sis, aquelles que corresponien a 
bonificacions en l’IAE i en la taxa per llicències i comunicacions d’activitats i que 
qualsevol estudiant de pro anomenaria com “les Maries” de les ordenances fiscals. 
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Una vegada més, queda clar quin és el sentit que de la paraula negociació té aquest 
Equip de Govern i el seu president, el senyor alcalde. 
 
Nosaltres hi votarem en contra perquè, com dèiem l’any passat, ens oposem rotundament 
que ERC i CiU castiguin de manera abusiva, indiscriminada i absolutament injustificada 
les butxaques dels masnovins i les masnovines.  
 
I ho fan, com deia l’any passat també, començant la casa per la teulada: primer tanquen 
el pressupost i, després, decideixen què cal modificar per aconseguir els ingressos 
necessaris.  
 
Hem sentit i ben segur que seguirem sentint per boca del Govern i, en pocs dies, podrem 
llegir a El Masnou ViU, que la modificació de les ordenances fiscals, que avui aprovaran 
fent ús legítim de la majoria absoluta, significarà una disminució de la càrrega fiscal 
municipal per als nostres veïns i veïnes en relació amb la que han hagut de suportar 
enguany. I és cert. Però el que no diran i callaran és que aquesta rebaixa no compensa, 
ni de lluny, l’augment que els nostres veïns i veïnes suporten des de fa 4 anys i, més 
concretament, del que han suportat enguany.  
 
Un any, el 2016, en el qual, i per decisió del Govern, cada família del Masnou ha hagut de 
pagar 34,20 € més per a la recollida de brossa del seu habitatge que el que va pagar al 
2015; entre 15 i 43 € més per la taxa de clavegueram que el que va pagar al 2015, que va 
pagar 0 € i ha hagut de fer front a la repercussió de l’augment del 10 % en el valor 
cadastral que es va demanar autorització l’any passat i que es va aplicar aquest any, i 
que fa que, per exemple, per a un habitatge que l’any 2015 tenia un valor cadastral de 
40.000 € signifiqui un augment de 33 €, per a un que tingués un valor cadastral de 
120.000 € haurà significat un augment de 97 € i per a un que tingués un valor cadastral 
de 200.000 € haurà significat un augment de 162 €. 
 
Hi votarem en contra perquè rebutgem també la negativa d’ERC i CiU a acceptar la 
nostra proposta de bonificar l’IBI dels habitatges protegits construïts en els darrers 10 
anys. Una negativa que impedirà a les famílies que els ocupen, estalviar-se un 
percentatge important del rebut. 
 
I hi votarem en contra perquè, a la vegada que ERC i CiU neguen aquest ajut a famílies 
que ho necessiten, també rebutgen la nostra proposta de no donar bonificacions a les 
famílies nombroses que tinguin més d‘un habitatge, a les que tinguin uns ingressos 
elevats o a les que estiguin en ambdues situacions.  
 
Votarem en contra de la proposta del Govern perquè la considerem clarament 
discriminatòria:  
 
Creiem que discrimina les famílies del Masnou quan imposa, com a condició per gaudir 
de bonificacions en la taxa d’escombraries, que el titular de l’habitatge estigui empadronat 
al Masnou amb una antiguitat mínima de 4 anys.  
 
I, com deia abans, discrimina els usuaris que tenen una plaça llogada a l’aparcament del 
Mercat Vell quan fa que paguin un 30,7 % més que el que paguen els que tenen el seu 
aparcament a l’Edifici Centre i de la plaça dels Cavallets i, a més, no presenta cap estudi 
que justifiqui aquestes diferències. 
 
Hi votarem en contra perquè es mantenen uns imports exagerats per a la retirada de 
vehicles per la grua, sense que es justifiqui econòmicament, com així s’hauria de fer, la 
raó d’aquests imports. 
 
Votarem en contra del Govern perquè s’ha negat a acceptar augmentar les bonificacions 
en l’IAE per a les empreses que augmentin el nombre de treballadors indefinits 
contractats i per a aquelles que adoptin mesures afavoridores del medi ambient. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

52 

Votarem també en contra del Govern perquè s’ha negat a augmentar les bonificacions en 
la taxa per llicències i comunicacions prèvies d’activitats a col·lectius que, com les 
persones que provenen de l’atur, tinguin un grau de disminució igual o superior al 33 %, 
les dones emprenedores majors de 35 anys i les persones joves menors de 35 anys que 
iniciïn una nova activitat havent comptat amb el suport de la Unitat de Promoció 
Econòmica. 
 
Hi vVotarem en contra perquè la inflexibilitat del Govern davant les nostres propostes 
provocarà que hi hagi masnovins i masnovines que no puguin obtenir beneficis fiscals de 
l’Ajuntament perquè són deutors de l’Ajuntament, encara que els deutes estiguin motivats 
per la seva incapacitat econòmica i no ens tranquil·litza l’argument del regidor d’Hisenda 
dient que tranquil, que poden anar a Serveis Socials. 
 
Hi votarem en contra perquè aquesta mateixa inflexibilitat ha fet que el Govern es negui a 
dipositar a la bústia de les persones afectades les notificacions o les documentacions que 
no hagin pogut rebre en mà, així com a exposar la informació corresponent als preus 
públics en la recepció dels centres o llocs on presti el servei i ho han intentat justificar 
dient que així no gastaran paper. 
 
I, finalment, hi votarem en contra perquè la inflexibilitat del Govern ha arribat, fins i tot, a 
negar-se a senyalitzar l’espai públic que poden ocupar bars, restaurants i guinguetes que 
gaudeixen d’autorització, així com a sancionar les ocupacions que superin l’espai 
autoritzat, una esmena que, com he dit abans, tan sols pretén posar una mica d’ordre en 
l’ocupació de voreres amb taules i cadires en favor dels vianants. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Continuaríem la roda de grups municipals. Per 
part de la CUP, senyora Miras.  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, hola una altra vegada. Primer que res, el nostre agraïment als grups municipals que 
han donat suport a algunes de les nostres esmenes, encara que no n’hagi prosperat cap. 
Ja ho sabíem. Sabíem del cert que l’actual Govern no té cap voluntat d’incorporar gairebé 
cap proposta que vingui de les diverses formacions polítiques que som aquí i encara 
menys si ve del mateix teixit associatiu del poble, tal com vam poder percebre en l’últim 
Consell de la Vila, convocat sense tota la informació, amb poc marge de temps per poder 
treballar i aportar i, encara menys, per debatre. Una audiència pública més, visca la 
participació. 
 
Quan no hi ha voluntat, qualsevol excusa és bona, o que no hi ha prou temps per 
treballar-la o resulta que hi ha alguna llei estatal que impedeix aplicar-la o, al revés, que 
no hi ha llei que ens doni la tranquil·litat jurídica, que la normativa no ho permet, fent 
servir la interpretació que ens interessa a cada moment, òbviament. O que no tenim la 
tecnologia necessària o qualsevol altra excusa. A nosaltres ens sembla que en realitat el 
que hi ha és exactament això: manca de voluntat d’incorporar propostes i una clara 
intenció continuista i paternalista amb la idea que nosaltres ja sabem el que li convé al 
poble. Trist, però és així. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Frans Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, una mica fer una breu explicació del posicionament del 
vot respecte a les esmenes presentades pels altres grups. Quant a les esmenes 
presentades pel PSC, que no sé si s’hi ha posat en contra, bé, principalment perquè 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

53 

preveia una pujada de l’IBI que ja no és que sigui una esmena contradictòria amb les 
presentades pel nostre Grup, sinó que, a més, fins i tot diria que era una esmena 
contraproduent per als interessos dels ciutadans del Masnou i, per tant, òbviament no 
podíem ja no abstenir-nos-hi sinó que hauríem de votar que no.  
 
Quant a les esmenes que ha presentat ICV-EUiA, que hem demanat dos blocs tot i que 
finalment s’han votat, doncs, diferents blocs, la veritat és que n’hi havia moltes en les 
quals hi havia una coincidència quasi idèntica amb les que hem presentat nosaltres, com 
el tema de la taxa d’escombraries, la taxa de clavegueram, el tema de la rebaixa de l’IBI, 
tot i que la presentada pel company no era tan agosarada com la nostra, algunes 
bonificacions de l’IAE. D’aquestes, hem fet una clara aposta per votar-hi a favor perquè, 
òbviament, eren clarament semblants a les nostres i en la resta com que les 
consideràvem positives, si bé faltava temps per estudiar-les, ens hem abstingut. 
  
Quant a la proposta general, òbviament votarem en contra de la proposta del Govern. 
Haig de reconèixer un parell de factors positius. El primer és que sense aprovar cap 
esmena ha tret una abstenció, cosa que no sé si havia passat abans, però bé, per 
descomptat ja es pot posar aquesta medalla, perquè no crec que hagi passat gaires 
vegades que presentant unes ordenances que són un contingut polític bastant important 
o els pressupostos i sense haver aprovat cap esmena, doncs, un grup de l’oposició li hagi 
donat un cert suport amb una abstenció. És cert que és el PSC i amb això no és que 
vulgui menysprear el PSC, però bé, ha rebut el suport del PSC, que vist el que ja va fer 
l’any passat, que algunes propostes mínimes que van ser rebutjades pel Govern les van 
aprovar aquests elements, com pressupost i ordenances. Bé, no sé si és un suport gaire 
important, però com a mínim l’ha aconseguit i jo no sé com ho ha fet, però li reconec la 
vàlua negociadora per aconseguir-ho.  
 
I també sí que li haig de dir que és veritat que es mostra, s’obre una finestra que ja 
veurem si és continuista o no ho és, i això ho veurem d’aquí un any amb la mesura que hi 
ha un parell de taxes, en aquest cas la taxa de clavegueram i la taxa d’escombraries, que 
per part de l’Equip de Govern es demana, es fa una aposta per la contenció i, en certa 
manera, una rebaixa.  
 
Per nosaltres, això no és suficient com per ja no donar una abstenció, sinó que havíem de 
votar-hi en contra perquè la nostra proposta va més enllà. Tot i que se’ns digui, se’ns 
acusi que les nostres propostes signifiquen una rebaixa de prop de 900.000 €, cosa que 
entenc que és així i és veritat, però jo li haig de dir que és una proposta que, per tant, 
com a proposta estava sotmesa a una possible negociació i que, per tant, podríem haver 
arribat a un terme mig que, de ben segur, hagués propiciat un canvi de vot o de postura 
d’aquest Grup Municipal, cosa que no s’ha produït. Però també li haig de dir que tampoc 
són propostes irreals i li explicaré perquè. El pressupost d’enguany creix en 900.000 €, 
per tant el pressupost del 2017 creix en 900.000 €, mentre que el pressupost actual no 
els té, és a dir que si realment, doncs, la proposta hagués prosperat haguéssim tingut 
l’any 2017 un pressupost d’ingressos exactament igual del que tenim ara. Per tant, si 
aquest any l’hem superat i, probablement com tots els indicadors ens indiquen serà 
canviar un superàvit, doncs, la situació no deu ser tant greu com la que ens ha intentat 
mostrar el regidor.  
 
Igualment li haig de dir que al 2015, els ciutadans del Masnou van pagar una taxa 
d’escombraries de 100 € i no van pagar taxa de clavegueram i les finances de 
l’Ajuntament, com ha dit el meu company, no van quedar malmeses, sinó tot al contrari i 
van superar amb escreix aquell petit obstacle que per a l’Equip de Govern d’aquella 
època era un gran obstacle, perquè els comptes van sortir positius durant l’any 2015. Per 
tant, jo crec que és voluntat política. 
 
I, finalment, també vull dir-li quant a l’IBI, i ho estem reiterant des de ja fa, bé, com a 
mínim des de l’any passat, jo crec que si fem una mica de consciència i tirem enrere i 
veiem què és el que ha augmentat la recaptació de l’IBI d’aquest Ajuntament els últims 
sis anys o vuit anys, es veurà que ha incrementat de forma important, vora el 30 %, la 
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recaptació. Això vol dir que la pressió fiscal als ciutadans, sí que és veritat que hi ha 
noves construccions que s’inclouen dintre de tal, revisions cadastrals, de control, 
d’inspecció, però el gruix ve determinat per l’augment en els impostos i en l’augment en 
l’impost de l’IBI que, o bé de forma directa o bé de forma indirecta, l’Ajuntament ha 
permès. I, per tant, ja va sent hora que aquest augment de la pressió fiscal sobre l’IBI, 
que és l’impost més important que recapta aquest Ajuntament, doncs, l’Ajuntament vagi 
prenent consciència i vagi intentant, a poc a poc, reduir aquesta pressió fiscal i retornar-li 
al ciutadà allò que durant aquests anys ha hagut de pagar de més pel que diríem anar 
quadrant els comptes malmesos dels ajuntaments, i aquest no n’era una excepció.  
 
Per tant, bé, les nostres esmenes anaven en aquesta línia i també anaven en la línia de 
potenciar, sembla que avui sortia que l’atur per primera vegada se situa per sota del 20 
%, és a dir, sembla que els indicadors cada cop són més positius, que podríem començar 
a deixar enrere amb una certa distància prudencial els pitjors efectes de la crisi i jo crec 
que ara ens hem de centrar. Per aquí anaven les esmenes, per seguir fomentant la 
creació de llocs de treball, i d’aquí les esmenes relacionades amb les bonificacions de 
l’IAE, amb la creació, que es mantinguessin llocs de treball, que se’n creessin de nous, 
noves instal·lacions al municipi. Bé, aquelles activitats o aquelles bonificacions que 
poguessin incrementar, facilitar, fomentar la major ocupació al municipi. Com que ni una 
de les propostes que ha presentat aquest Grup, doncs, han estat acceptades i que atès 
que la proposta que fa l’Equip de Govern, tot i haver una petita rebaixa que es compensa 
de sobres amb l’increment que suposa l’IBI sense tocar-lo, entenem que no és la 
proposta que volíem, no és la fotografia política que volem nosaltres respecte als 
impostos que han de pagar els ciutadans i, per això, hi votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Matas 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Molt ràpidament. Per agrair al PSC la seva abstenció. L’any passat el PSC no es va 
abstenir, sinó que va votar en contra de les ordenances fiscals. Sí que hi va haver 
l’abstenció de la CUP a les ordenances fiscals i va ser el PSC el que va votar a favor dels 
pressupostos. És una puntualització en aquest aspecte.  
 
Volia agrair al PSC aquesta abstenció, per les converses i intercanvi d’opinions i el 
compromís que hem agafat amb els suggeriments, les matisacions i les explicacions que 
hem donat del perquè de cada cosa.  
 
Continuo dient al senyor Màxim Fàbregas que no es va augmentar l’IBI, l’Ajuntament no 
va augmentar l’IBI, no hem augmentat un 10 % l’IBI. Per tant, si us plau, a més a més no 
va ser un augment del valor, en tot cas en el seu moment va ser un increment que hi va 
haver del tipus, però en el seu moment. No estem parlant ara d’increment de l’IBI. No 
hem pagat el 10 %. 
 
Diu una estratègia burda, bé, ja ho comentarem, ja vindrà després. Continuo dient, 
nosaltres debatem ordenances fiscals i pressupost per poder fer el debat, perquè és el 
que entenem més coherent. Per una banda, els ingressos; per altra banda, les despeses. 
Són estratègies diferents, per això potser estem en partits diferents en aquest aspecte.  
 
Amb la CUP, lamento comentar que no hi ha hagut cap esmena en concret que ens han 
fet. Heu fet unes aportacions, com unes apreciacions o vincular tal, però, en cap moment 
hi ha una concreció. I aquí hi ha hagut aquesta resposta per part nostra, però no hi ha 
hagut una concreció exactament què és el que volem o el tipus màxim. A vegades, és a 
dir, que ja està aplicat, però faltava concretar, és el que hem trobat, que no es concreta. 
Es parla amb un genèric, però no es concreta en cap de les esmenes.  
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Ciutadans només, molt ràpid, són 930.00, 900 i escaig mil euros la seva proposta i diuen 
que hi ha marge. Sols en aquest aspecte només li dic que aquest, ja m’anticipo al que 
diré després, aquest increment d’un milió d’euros que hi ha al pressupost vostè diu té un 
marge per poder baixar als 900. Això no és cert, perquè els números, com vostè ha pogut 
veure, incorporen que aquest increment d’un milió d’euros, hi ha 650.000 € que venen per 
la Diputació de Barcelona per obres, que l’any passat no hi eren. Com que ja ho tenim 
aquest any consignat, tenim 650.000 €, per tant. I, després, tenim 90.000 € per a una 
contribució especial. Per tant, estem parlant de 740.000 € que ens venen, que l’any que 
ve no tenim o tindrem més o no ho tindrem. Per tant, no és real comparar 740.000 €, 
diguéssim que d’aquest milió, que d’aquest discurs d’un milió, 740.000 € hauríem de 
treure-ho. Per tant, en tot cas podríem parlar dels 200.000 €, però no d’aquest milió.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Per tant, passaríem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor, 7 vots en contra i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) 
hi voten en contra.  
 
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) s'absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla passaríem... 
 
La Sra. Mònica González 
 
Senyor alcalde, voldria demanar la paraula un momentet, si és possible. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per alguna precisió del que hem parlat? Molt breument, si us plau. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Res més que comentar al senyor Frans Avilés que la seva postura l’entenc, la respecto, 
però al nostre Grup pensem que és important la recaptació d’impostos per poder 
redistribuir després aquest ingrés amb millores i serveis per a la comunitat i pensem que, 
per coherència, si demanem, si sol·licitem o busquem la millora d’aquests serveis han de 
sortir d’algun lloc i, d’alguna manera, és la forma més equitativa de recaptar aquests 
diners. És per aquesta opció per la qual vam plantejar això, com després explicaré amb el 
tema dels pressupostos. Gràcies. 
 
2. - Aprovació del projecte de pressupost, la plantilla,  el catàleg  i la relació de llocs 
de treball de l'exercici  2017. 
 
“Atesos els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del 
Reial decret 500/90, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, i una vegada complerts els requisits legals que en resulten, amb la 
realització dels documents necessaris i els informes preceptius. 
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Atès el que s’estableix en la LO 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i el Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2017, el resum del 
qual, per capítols, és el següent: 
  

PRESSUPOST DE DESPESES  2017 

Capítol Descripció Crèdits inicials 

1 DESPESES DE PERSONAL 9.537.762,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.814.529,00 

3 DESPESES FINANCERES 151.900,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.468.360,00 

5 
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 402.000,00 

 
Operacions Corrents 19.374.551,00 

   6 INVERSIONS REALS 2.740.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 2.080.000,00 

 
Operacions de Capital 4.820.000,00 

 
TOTAL GENERAL 24.194.551,00 

PRESSUPOST D´INGRESSOS  2017 

Capítol Descripció Previsions inicials 

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.045.500,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 150.000,00 

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 3.941.051,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.990.000,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 418.000,00 

 
Operacions Corrents 21.544.551,00 

   7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 650.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 2.000.000,00 

 
Operacions de Capital 2.650.000,00 

 
TOTAL GENERAL 24.194.551,00 

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions 
nominatives recollides en aquestes bases. 
 
Tercer.-  Aprovar inicialment la plantilla,  el catàleg  i la relació de llocs de treball de 
l’exercici  2017. 
 
Quart. Exposar al públic el Pressupost esmentat pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i a l’e-tauler  de la 
corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats així com al 
portal de transparència. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que  l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Abans de passar la paraula al regidor d’Hisenda, si em permeten unes breus paraules en 
consonància amb la memòria d’Alcaldia presentada en aquest projecte de pressupost per 
a l’any 2017. Una qüestió que ja ha manifestat el regidor d’Hisenda, el senyor Jordi 
Matas, la voluntat d’aquest Equip de Govern de fer el debat, creiem que és molt més 
entenedor fer-ho en un Ple extraordinari, per la densitat que té el debat d’ordenances i 
pressupostos, agrupar-ho en un sol Ple extraordinari i fer conjuntament, doncs, el que són 
els ingressos i les despeses, evidentment, facilita i fa més entenedor el debat.  
 
La proposta de pressupost segueix els eixos del Pla d’Actuació Municipal que va aprovar 
aquest Equip de Govern per a aquest mandat 2016-2019, amb aquests sis eixos 
d’incrementar la cohesió i el benestar social, fomentar el desenvolupament econòmic, la 
qualitat de vida, sobretot pel que fa referència als aspectes de la cultura, l’educació i 
l’esport, la millora de l’espai públic com una de les seves prioritats, la participació i la 
millora de la gestió municipal.  
 
Els criteris abans han quedat explicats també pel que fa a la contenció de la pressió fiscal 
i les reduccions de dues taxes que s’han proposat. Una línia general de contenció de la 
despesa, la garantia en aquests pressupostos pel que fa referència especialment als 
serveis bàsics de benestar social i al benestar comunitari i el manteniment, creiem que és 
molt important, de la capacitat inversora d’aquest Govern en aquest mandat.  
 
Prioritats en el pressupost, que veuran després amb l’explicació del regidor Jordi Matas, 
pel que fa referència especialment al benestar social i familiar, amb uns augments 
significatius de les partides pressupostàries, amb un augment de la despesa social per 
habitant de 71 € a gairebé 80 € per habitant. Amb un increment, malgrat la contenció de 
la despesa dels serveis públic essencials, sobretot el que fa referència al transport públic i 
el manteniment del municipi, pel que fa als serveis comunitaris de la població i també un 
increment en alguns aspectes pel que fa referència a l’ensenyament, la cultura i l’esport, 
com a tres elements fonamentals per a la qualitat de vida de tots els masnovins i 
masnovines. Com s’ha dit abans, es manté la capacitat inversora, al marge de les 
contribucions de la Diputació, a través del programa de xarxa d’inversions de la Diputació 
de Barcelona, que l’Ajuntament del Masnou s’hi acull com tot municipi de la demarcació 
de Barcelona. Altres fonts d’ingressos que també tenim per fer aquesta major inversió, un 
cas que no figura en el pressupost, com serà el patrimoni municipal del sòl, que ens 
permetrà afrontar alguna altra inversió i, evidentment, continuar amb alguns dels 
projectes ja iniciats, que ha sigut el criteri per a la inversió d’aquest any 2017. Vam tenir, 
un any més, els 500.000 € del pla de xoc, els jocs infantils, tant el projecte Vallmora com 
el canvi de jocs infantils en alguns parcs del nostre municipi, com s’està produint aquests 
darrers dies, acabar el projecte del carrer Brasil, combinar el projecte del poliesportiu, tota 
una sèrie de projectes que creiem que aquest 2017 podran culminar d’una manera 
satisfactòria i que en aquests moments estan o en fase d’iniciar obres o en fase de 
licitació o en fase d’acabar els projectes necessaris per dur-los a terme. Aquest ha estat 
el criteri i, si els sembla, passo la paraula al senyor Jordi Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El total de pressupost d’enguany és de 24.194.551,00 €, que 
significa un increment del 4,33 %, respecte al present 2016, on la despesa corrent 
augmentarà un 1,19.  
 
Capítol 1 de personal, 9.537.762,00 €, és el 50,68 % del total d’operacions corrents. És la 
mateixa xifra d’aquest 2016, perquè estem pendents dels pressupostos de l’Estat, amb el 
possible increment de l’1 % que ho tenim dotat amb el capítol 5, fons de contingència. Un 
any més, dotem aquesta partida per aquests aspectes sobrevinguts.  
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També hi ha un descens de despeses financeres pel menor cost, podrien ser amb els 
tipus d’interès, entre altres raons els préstecs que estem aconseguint signant amb millors 
condicions.  
 
Així, fem inversions només del 37 % del global de 2.740.000, dels quals dos milions 
aquest any i agafem dos milions nous de noves inversions, el que amortitzem tornem a 
fer i, a més a més, com he comentat fa un moment, incrementem els 650.000 €, com ha 
comentat l’alcalde fa un moment de la subvenció de capital per més concertació i 90.000 
€, com ha comentat també abans de contribucions especials per l’asfaltat del carrer 
Silveri Fàbregas.  
 
La regidoria d’Acció Social té un destacat, diguéssim, protagonisme amb aquest 
pressupost, igual que anys anteriors. Aquest any, té un increment del 10,82, on es 
destaquen tots els recursos destinats a benestar social, amb aquest 12,28 % d’increment, 
a més a més d’aquest aproximadament el 50 % dels serveis de teleassistència i el SAD, 
el servei d’assistència domiciliària.  
 
També hi haurà la posada en marxa aquest any del centre de distribució d’aliments, on 
participen les entitats Càritas, Creu Roja i Temps i Compromís. I destinarem, en total, el 
9,98% dels recursos ordinaris a Benestar social.  
 
Com ha comentat fa un moment el senyor alcalde, doncs, hi ha hagut, es potencia el 
transport urbà, jo crec que serà significatiu el que es veurà per aquest any de diferència 
de l’actual i no és un pressupost aliè al manteniment de tota la xarxa de clavegueram, de 
tot el tema dels vials, de tota la neteja del municipi, sense oblidar tots els aspectes de 
l’escola de música, escola bressol i tota l’activitat cultural rica que hi ha en aquest poble. 
Cal destacar, aquest any 2017, que veurem acabat el poliesportiu i el Parc Vallmora, que 
són aspectes que s’han previst com a noves incorporacions, amb les respectives partides 
per poder fer front al seu manteniment. Respecte a les inversions, ja ho ha comentat i no 
m’allargaré i, per tant, és el que presentem, el que hem pogut estudiar amb tota la 
documentació pel Ple d’avui.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Entraríem al bloc d’esmenes. Senyora Mònica 
González, per part del PSC té la paraula.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Vista la proposta del Govern, el PSC va presentar un total 
de 16 esmenes: 3 a la base d’execució, 9 al pressupost ordinari i 4 a inversions. Abans 
de res, voldria recordar que el nostre Grup va votar a favor del pressupost l’any passat i 
no estem del tot satisfets de l’execució dels acords. Ni pel que fa a la part pràctica com de 
les relacions amb el Govern.  
 
També volem recordar que en matèria de recursos humans vostès, el Govern, estan sota 
sospita. I, com diria el meu company Ernest Suñé, sobre l’acció d’aquest Govern plaga 
l’ombra del dubte. Fets aquests apunts, parlem dels pressupostos.  
 
El Grup Municipal del PSC ha presentat un total de 16 esmenes, com he comentat, 
repartides de la següent forma: 3 a la base d’execució, 9 a pressupostos ordinaris i 4 a 
inversions. Així, per explicar de forma ràpida, a les bases d’execució proposem recuperar 
el grau de despesa autoritzada i disposada per departament de l’any 2015 i deixar-lo en 
1.500 €. També proposem disposar accés telemàtic des del portal de regidors de totes les 
propostes d’inversió en qualsevol estat de tramitació per poder consultar els expedients i 
també proposem incorporar un nou paràgraf en el redactat de la defensa jurídica dels 
regidors, perquè els diners avançats o previstos d’abonar no s’abonin o es reclamin si es 
declara la culpabilitat de la persona per sentència judicial.  
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Respecte a les esmenes del pressupost ordinari, el PSC presta un total de 9 propostes on 
proposem: la rebaixa de 10.000 € en el suport de les activitats especials d’Alcaldia, també 
la rebaixa de 4.000 € en la realització d’estudis tècnics d’habitatge i l’increment en les 
següents partides, de les quals volem destacar les següents:  
 
Increment de 7.000 € en subvenció del servei d’escola bressol municipal atès 
l’abandonament que han patit per part de la Generalitat de Catalunya els darrers anys. 
 
Increment de 2.000 € de l’escola de música per seguir consolidant aquesta escola.  
 
Increment de 5.000 € a les beques de pràctica esportiva individual pensada per a aquells 
joves que fan competicions i que duen el nom de la nostra vila arreu del territori.  
 
La creació d’una partida d’ajuts al lloguer de famílies monoparentals i nombroses amb 
una dotació de 6.000 € per garantir l’accés a l’habitatge digne.  
 
L’increment en 3.500 € per a les activitats de foment de la igualtat en un moment en què 
sembla que hi ha una davallada en aquest servei. 
 
I l’increment de 3.000 € d’activitats a medi ambient per seguir conscienciant la 
importància a tenir cura del nostre medi ambient.  
 
Un següent increment de 2.000 € amb el conveni d’entitats de gestió d’animals salvatges 
per millorar el conveni amb l’associació URSUS.  
 
L’increment de 2.000 € per a abalisament de platja, que són les maromes que fan servir 
les persones que tenen dificultats per entrar i sortir de l’aigua.  
 
L’increment de 47.000 € al transport de viatgers, que permeti millorar la qualitat del 
transport urbà a la vila.  
 
L’increment de 20.000 € al servei d’inserció laboral per millorar la capacitat de 
l’Ajuntament d’encabir els nostres aturats en llocs de feina i noves oportunitats.  
 
L’increment de 4.000 € de nous projectes de dinamització, que permeti promoure i 
motivar els emprenedors.  
 
L’increment de 6.200 € a l’Associació de Protecció Civil, per despeses de formació, 
especialment per als equips de primera intervenció i també pel material i per així donar un 
millor servei a la població i assolir l’excel·lència.  
 
Respecte a les inversions, el nostre Grup en presenta un total de quatre, dues de les 
quals incrementen partides ja creades i en sol·licitem dues de noves. De les creades, 
tenim increment en 200.000 € de la dotació actual existent per realitzar el carrer Abat 
Escarré. Nosaltres entenem que és un deute històric l’asfaltat d’aquest carrer i més si 
tenim present que hi ha un camp de futbol d’esports municipal al costat.  
 
I la següent és demanar un increment en 110.000 € per a l’arranjament dels jardins de 
Lluís Companys. De nou, aquesta proposta és una millora que fomenta, diguem-ne, que 
s’arrangin les diferents terrasses i eviti l’erosió que provoquen les aigües fluvials tot sovint 
amb els seus inconvenients. El canvi de terra de la terrassa superior, mantenint una 
guingueta amb la incorporació d’un pèrgola semblant a la que hi ha a la guingueta de Pau 
Casals, aquesta seria una mica la nostra proposta. 
 
I, després, dues partides noves que proposem, que és una rampa d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda a l’escola Ocata, amb una inversió proposada inicialment de 7.000 
€, demanem un estudi i una implementació d’una rampa d’accés per a persones de 
mobilitat reduïda, que és l’escola més antiga i la menys accessible del municipi.  
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I, per finalitzar, l’execució del soterrament de la riera Sistrés amb la inversió proposada de 
250.000 €. L’arranjament definitiu d’aquesta riera pensem que és important fer-lo coincidir 
aprofitant les obres de millora de l’accés al camp de futbol del Masnou. Aquesta és la 
presentació de les nostres propostes.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Té la paraula el senyor Jordi Matas.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Referent a les bases d’execució, hem de comentar que no acceptem per operativa de 
gestió diària de l’Ajuntament. Ara tenim 6.000 €, això és molt més operatiu que rebaixar el 
límit a 1.500 €. Per tant, diguéssim que per no bloquejar la gestió administrativa no 
podem acceptar aquesta rebaixa dels 6.000 actuals als 1.500.  
 
La segona esmena, la informació, està tota completa i podran tenir accés en el moment 
que estigui finalitzat tot un expedient, però mentre s’estigui treballant, no té lògica que 
anem comprovant en el sentit que puguem anar comprovant aquesta informació. La 
informació està totalment, quan s’aprovi el projecte, quan s’aprovi aquella inversió tot el 
seu expedient complert estarà disponible, però mentre sigui un expedient viu hi pot haver 
documents que són els de treball que entenem que mentre estigui viu no té lògica poder-
los observar.  
 
I la tercera esmena, més que res que el text que tenim actualment és el text que 
procedeix d’una sentència del Tribunal Suprem; per tant, ja està adaptat en aquest 
aspecte i no considerem necessari poder-ne fer una variació.  
 
Les esmenes de pressupost a la partida de subvencions, serveis municipals, escoles 
bressol 158.000 i l’escola de música 68 és que ja són els imports màxims que podem. Per 
tant, el que vostès ens proposen no cal en aquest sentit. Són aspectes que en el seu 
contracte ja diu que són màxims i, per tant, dotar de més diners aquí és no tenir aquests 
diners en altres partides que fan falta.  
 
Per la part de suport a l’Alcaldia, tampoc veiem aquesta davallada per les activitats que 
es duen a terme i que sempre pengen de l’Alcaldia. Les beques de pràctica esportiva 
individual és un compromís que jo vaig dir, és cert en aquest sentit, i que jo soc el primer 
que em sap greu, però alhora, que quan vam adoptar la decisió de rebaixar les dues 
taxes, aquests 20.000 € diguéssim, s’han de treure d’algun lloc i hem anat prioritzant i 
aquí sí que haig de dir que aquest compromís que jo vaig dir no el puc mantenir per a 
aquest any. Per això mantenim els 5.000 € i no obstant això també hi ha una incògnita i 
és que actualment aquest procés de beques està obert encara el que és el període fins a 
la primera desena del mes que ve. Per tant, no sabem encara quina implicació tindrem, si 
realment amb 5.000 n’hi ha prou o si en faran falta deu o en faran falta quinze. És un any, 
com vaig dir, incert i és el que ens genera dubte. No li puc dir si ens haurem quedat curts 
o ens haurem quedat llargs. Per tant, hem d’esperar al que puguem tenir aquest any per 
poder valorar en aquest aspecte.  
 
Els ajuts al lloguer per a famílies monoparentals i nombroses, això no és una activitat 
pròpia de l’Ajuntament, l’oficina d’habitatge de la Generalitat. L’oficina local d’habitatge el 
que fa és tramitar tots aquests ajuts i això va via Generalitat. Hi va haver un any que vam 
arribar a tramitar per valor de 200.000 € els ajuts a famílies. Nosaltres ajudem a tramitar, 
però és un tema que realitza la Generalitat. Sí que donem els ajuts per a serveis socials. 
Els ajuts d’urgència pel concepte d’habitatge, que actualment al 2016 portem 57 ajuts per 
un valor de 23.180 € i l’any passat, en tot el 2015, va ser per un total de 25.000, això ho 
estem fent. Per tant, diguéssim, que l’import que vostè marca aquí, el que ja estem fent, 
és molt superior en aquest aspecte i el que no fem directament ho fem via Generalitat, 
amb l’acompanyament a les famílies en aquest cas.  
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Altres coses en què podríem estar d’acord, però hi ha potser... pesa més el tema de dir 
que no tenim el conveni amb l’entitat de gestions salvatges, tenim l’import del conveni 
dels 2.000 €, l’abalisament de la platja entenem que són els 18.000 €, que són el que 
realment fa falta per a aquest any. I ja en el tema de transport de viatgers 213.500 € són 
els càlculs que hem calculat amb el que s’està pensant que es pot actuar en transport 
públic urbà. És suficient per garantir una millora suficient per a l’any que ve respecte al 
transport urbà amb el transport del que és autobús. Per tant, el que s’està veient és que 
és un import suficient perquè es noti una millora en aquest aspecte. Per això, aquests 
diners de més, diguéssim que no li donem el destí necessari per a aquest any. Hi ha 
petits increments en què estaríem d’acord, però potser amb el global el que vam 
comentar que estiguem parlant de 10.000 €/12.000 € és pel que fa que nosaltres podem 
parlar, perquè els altres aspectes són convenis que ja tenim uns imports. Per tant, no 
podem atendre les peticions que vostès em fan com a pressupost.  
 
Referint a les inversions, vull comentar-li que la número tretze està al PAM i és una 
actuació d’asfaltat d’Abat Escarré, que aquest equip ho tenim com una necessitat a fer 
durant aquest mandat. No ho hem pogut fer aquest any per la sèrie de moviments que hi 
ha hagut, però es dotarà convenientment per realitzar.  
 
Els jardins de Lluís Companys, tenim el projecte i està pressupostat l’import d’aquesta 
partida, està pressupostada, ho teníem parlat de l’any passat i, bé, l’únic que hem de 
desenvolupar per saber quin és el cost, quin abast té realment el projecte d’aquests 
jardins de Lluís Companys.  
 
La rampa d’accés a l’escola Ocata per a persones amb mobilitat reduïda, tot això depèn 
també d’un conveni dels Serveis Territorials de la Generalitat. Estem amb un estudi 
subvencionat per la Diputació sobre les necessitats d’aquest centre i, per tant ,quan ho 
tinguem podrem fer l’actuació interna en aquest edifici i plantejar-ho als Serveis 
Territorials, perquè tot el que és inversió en centres educatius depèn de la Generalitat. 
Tot el que és manteniment ho anem fent com a Ajuntament, però el que és inversió no, 
però, diguéssim, que ja estem treballant amb la Diputació per poder tenir aquest estudi.  
 
I la darrera, el soterrament de la riera Sistrés, som coneixedors d’aquesta inquietud per 
part de vostès, però és un estudi, si s’ha iniciat un plantejament d’estudi i converses amb 
l’ACA i amb els veïns, però ens falta poder determinar quin és l’import del projecte i quin 
és l’import que necessitaríem per poder realitzar aquesta actuació i que, actualment, la 
plantegem per a més endavant.  
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Té algun aclariment o passem ... 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, si em permet o més aviat seria per al posicionament després, no? 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
El posicionament global el faríem després si li sembla, ara si no hi ha cap petició de 
votació per separat. Hi ha alguna petició? Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, demanaríem que les esmenes de les bases d’execució s’agrupessin en dos blocs. 
L’esmena 1 i després la 2 i la 3. I les del pressupost ordinari la 2, 3, 7 i 9b. Sí, a veure, les 
que no estan numerades.  
 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

62 

El Sr. Jaume Oliveres 
 
No es veu el número, però sí que la primera esmena del que seria les esmenes de 
regidoria és la 4.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Doncs 5, 6, 10 i 12b. 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
La b fa referència a la protecció civil. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Exacte.  
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
12b. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí. I quant a inversions tres blocs. Un de la rampa d’accés a l’escola Ocata, un altre al 
d’Abat Escarré i passatge Sistrés o riera Sistrés i el tercer és Lluís Companys.  
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Per tant, demanaria la votació separada de la 13 i la 16, la 14 per separat i la 15. Entenc, 
no, senyor Màxim Fàbregas? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És que ja no ho sé, perquè les inversions... 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Sí, vostè ha demanat la 13 i la 16 juntes, la 14 i la 15 separada. O sigui tres blocs. El bloc 
del 13 i 16, el bloc del 14 i el bloc del 15. D’acord? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Exacte.  
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
Alguna petició més? Senyor Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, nosaltres demanaríem l’11 i la 16 per un costat i la resta per l’altre. 
 
El Sr. Jaume Oliveres 
 
L’11 per un costat i la 16 separada. Per tant, voldrà dir que les inversions les votarem una 
a una. Entenc això. Per tant, si no hi ha cap més petició començaríem. Primer votaríem, 
ho fem per als tres blocs que serà més entenedor. Primer votaríem l’esmena número 1, 
estem a les bases d’execució, primer votaríem l’esmena número 1 del PSC. 
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Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 1 vot a favor i 7 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara passaríem a votar la resta de les bases d’execució, que són la 2 i la 3. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 per vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passem al segon bloc d’esmenes del PSC. I ara votaríem l’esmena, el conjunt d’esmenes 
5, 6, 10 i 12b. D’acord? 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 13 vots en contra, 1 vot a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s’abstenen.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara votaríem l’esmena número 11, que és la que fa referència a Promoció Econòmica, 
exacte.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 6 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) 
hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I la resta d’esmenes del bloc de regidories del PSC. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
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Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passem al tercer bloc d’esmenes, que serien les d’inversions, que són quatre esmenes i 
les votaríem una a una. Vots a favor de l’esmena número 13. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 13 vots en contra, 1 vot a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i la CUP-PA (2 regidores), s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a l’esmena número 14, que és els jardins Lluís Companys.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 1 vot a favor i 7 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal del PSC-CP (1 regidora) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors) 
s’absenten.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a l’esmena número 15, que és la que fa referència a la rampa de l’escola Ocata. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i la CUP-PA (2 regidores), s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I anem a l’esmena número 16, que és la que fa referència a la riera Sistrés. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 13 vots en contra, 4 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (1 regidora) hi voten a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Passaríem al següent bloc, que són les esmenes del Grup Municipal d’ICV-EUiA. Senyor 
Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Primer, vull intentar posar solució a un oblit que he tingut abans, 
que és el d’agrair com han fet altres regidors i regidores el suport de la resta de grups de 
l’oposició a algunes de les nostres esmenes a les ordenances fiscals. 
 
No voldria cansar el públic reiterant les queixes que he manifestat a la primera part de la 
meva intervenció, però per a nosaltres també són d’aplicació en el cas del pressupost. 
Com hem sentit de l’alcalde, per al Govern, aquesta manera de fer és fer un debat 
entenedor, en canvi per a nosaltres és una manera clara de posar pals a les rodes a la 
tasca de l’oposició. 
 
Nosaltres hem presentat 42 esmenes al pressupost ordinari, agrupades en 14 blocs, i 5 al 
d’inversions. 
 
Les 8 primeres són esmenes a les bases d’execució del pressupost i tenen com a finalitat 
augmentar la transparència en l’acció de govern. La demanda, comuna a totes elles, és 
que, cada vegada que l’alcalde o qualsevol òrgan municipal diferent del Ple acordi una 
modificació del pressupost, s’informi, puntualment i per escrit, tots els grups municipals 
del contingut de la modificació acordada 
 
De les 34 esmenes que hem presentat a les diferents partides de la proposta de 
pressupost ordinari per a l’any 2017, una bona part proposen augmentar partides que 
considerem que estan insuficientment dotades en la proposta del Govern i la resta 
proposen disminuir i, fins i tot, suprimir partides que creiem que tenen massa dotació o 
que nosaltres no creiem prioritàries. 
 
Així, el nostre grup proposa augmentar en 34.500 € les partides destinades a Acció 
Social, dels quals ressaltem els 8.000 € en què proposem augmentar la partida destinada 
a serveis d’atenció a la immigració, que passaria de 7.000 € a 15.000 € i els 20.000 € en 
què proposem augmentar la partida d’accions de cooperació per convenis, que passaria 
de 5.000 € a 25.000 €. Tot això acompanyat d’altres augments menors de partides 
destinades a activitats del Centre Obert Maricel, a activitats per a la Gent Gran, i a 
accions de sensibilització en solidaritat i cooperació. 
 
Pel que fa referència a ensenyament, proposem una partida nova, per un import de 
20.000 €, destinada a subvencionar les famílies que eduquen els seus infants a les 
escoles bressol municipals. A més, proposem una nova partida de 17.500 per al Projecte 
de Reutilització de Llibres de Text, que no significarà augmentar la despesa, ja que els 
diners sortiran de dues partides destinades a subvencionar els centres educatius públics i 
concertats pel mateix import, però desvirtuant al 100 % la filosofia del projecte, ja que, 
des de fa uns anys, ERC i CiU han decidit atorgar aquests diners als centres amb el 
criteri de “pa per a tothom”, sense tenir en compte ni el nombre d’alumnes que hi participa 
a cada centre, ni la qualitat del projecte, ni la implicació de les famílies. 
 
Pel que respecta a esports, demanem augmentar un 10 % la partida destinada a 
subvencions a entitats esportives, per tal d’ajudar-les en la seva tasca de promoció de 
l’esport base. 
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També proposem dues partides noves destinades a les polítiques d’Habitatge, per un 
import total de 100.000 €: 
 
La primera, de 50.000 €, destinada a subvencionar la instal·lació d’ascensors i rampes en 
edificis plurifamiliars. Al Masnou, i molt especialment al Masnou Alt, hi ha molts edificis 
plurifamiliars, alguns de deu plantes, que no disposen d’ascensors i el nostre grup creu 
necessari que l’Ajuntament destini una quantitat important a subvencionar-ne la 
instal·lació. 
 
La segona, també de 50.000 €, proposa, com hem fet en els darrers anys, que es destini 
a subvencionar el pagament de l’IBI a les famílies amb menys recursos del municipi. 
Aquesta és una partida que, a proposta del nostre Grup Municipal, ja constava als 
pressupostos de 2015 i de 2016, i que ara el Govern d’ERC i CiU proposa reduir a 25.000 
i, a més, assignar-la a la regidoria d’Acció Social.  
 
Per al nostre Grup, aquesta partida ha de ser una partida essencial en polítiques 
d’habitatge i, per tant, ha d’estar més ben dotada i assignada a la regidoria d’Habitatge, 
una regidoria que, des que van arribar al govern l’any 2011, ERC i CiU han devaluat 
totalment, tant pel que respecta als mitjans humans i materials destinats com pel que fa 
referència als recursos econòmics que se li assignen. 
 
Per a la Regidoria d’Igualtat, proposem multiplicar per quatre els diners que el Govern 
proposa destinar a les activitats del CIRD i augmentar en prop d’un 30 % els que proposa 
per a activitats per al foment de la igualtat. 
 
A Joventut proposem augmentar un 43 % els diners que el Govern proposa destinar a 
activitats del Pla d’Acció Jove, que passarien dels 14.000 € que proposa el Govern, 2.000 
menys que els que preveu el pressupost d’enguany, als 20.000 € que proposa el nostre 
grup. 
 
Nosaltres creiem que és imprescindible donar un major impuls a les polítiques destinades 
a la creació d’ocupació i que aquest impuls s’ha de donar tant des de les polítiques 
fiscals, subvencionant les iniciatives que vagin en aquest direcció, com des de les 
polítiques pressupostàries. Per això, proposem augmentar en 21.850 € algunes de les 
partides destinades a Promoció Econòmica, 8.850 dels quals van destinats al foment de 
l’emprenedoria i suport a l’empresa i la resta a la formació per a la millora de 
l’ocupabilitat, al Servei d’Inserció Laboral i al Servei de Promoció Econòmica. 
 
Finalment, proposem augmentar un 140 % els diners destinats a la partida per a la 
realització d’activitats de difusió i promoció del consum, que correspon a la Regidoria de 
Salut Pública i Consum. 
 
Totes aquestes modificacions signifiquen un augment en la despesa de 164.250 €. Per 
equilibrar aquest augment de despeses, proposem la disminució d’algunes de les partides 
previstes al projecte de pressupost de l’Equip de Govern per les raons que abans he 
esmentat. Entre aquestes propostes de disminució volem ressaltar, per ordre 
d’importància econòmica, les següents: 
 
En primer lloc, els 112.830 € que proposem disminuir de les partides de Manteniment 
destinades a: Manteniment i conservació de vies públiques, al tractament de la fracció 
resta o rebuig i a serveis de jardineria, així com a la supressió d’una nova partida 
proposada pel Govern, amb el títol Treballs tècnics de manteniment i serveis, a la qual 
destina 30.000 € sense explicar quina n’és la finalitat. Molt ens temem que estigui 
relacionada amb més externalitzacions de serveis municipals, que nosaltres rebutgem al 
100 %. 

 
En aquesta mateixa regidoria proposem duplicar els 3.000 € que el Govern proposa 
destinar a l’adquisició d’arbrat, i demanem que s’hi destinin 6.000 €.  
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En segon lloc, proposem reduir en 45.100 € l’import d’algunes de les partides que es 
proposen per part d’Alcaldia.  
 
Les partides afectades són les destinades a butlletins i publicacions, a informació i 
campanyes de comunicació, a estudis tècnics i al suport a activitats especials, ja que 
considerem que el Govern destina massa diners a fer publicitat de la seva acció de 
govern i no tant a informar la ciutadania. 
 
La nostra proposta de reducció de despeses la completem amb 11.000 € en què 
proposem reduir la partida de teatre, música i dansa (proposant que torni a la dotació que 
tenia l’any 2014). 
 
Amb la supressió de l’augment dels 5.000 € que el Govern proposa per a la partida de 
convenis de cultura, partida que ja es va duplicar l’any 2016, quan va passar de 12.000 € 
als 24.000 actuals. 
 
Amb la supressió de l’augment dels 4.500 € que el Govern proposa per a la partida 
destinada a despeses de mobilitat urbana i amb els 5.000 € en què demanem que es 
redueixi la partida de contracte del servei del cementiri. 
 
Totes aquestes reduccions sumen un total de 175.930 €, per la qual cosa, si s’aproven 
les nostres esmenes, el pressupost d’Ingressos i de despeses resultarà amb saldo positiu 
per a les arques municipals.  
 
Finalment, presentem 5 esmenes a la proposta d’inversions que fa l’Equip de Govern. 
 
1. En primer lloc, i sent coherents amb el plantejament que hem fet tant des del Govern 
com des de l’oposició, proposem destinar 100.000 € a la construcció d’una nau polivalent. 
 
Després d’una reunió informal amb el regidor d’Hisenda i l’alcalde, per tal d’intercanviar 
informació, l’única que hem mantingut, vàrem sortir amb la idea, ara veiem que 
equivocada, que el Govern estava disposat a pactar acordar la construcció d’aquesta nau 
durant el mandat actual i que, en aquesta línia, veia amb bons ulls que l’any 2017 se’n 
redactés el projecte.  
 
És per això que, per intentar afavorir un acord pressupostari i a diferència del que vàrem 
proposar l’any passat, ens hem limitat a demanar que es pressupostessin aquests 
100.000 € que haurien permès encarregar la redacció del projecte.  
 
Ara veiem que, en realitat, els comentaris fets pel Govern a la reunió van ser un acte de 
fariseisme, ja que rebutgen la nostra demanda pel que fa a la nau polivalent que, en 
opinió del nostre Grup, es podria ubicar en el sector en el qual està situada l’actual fàbrica 
de DOGI i que, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta mateixa sala, 
permetria: 
 

 Atendre els dèficits que, en equipaments d’aquestes característiques, té el 
Masnou. 

 Donar cabuda a moltes de les activitats que organitzen les entitats joves del 
Masnou. 

 Dissenyar, per part del Govern municipal, un seguit d’activitats per a joves els 
caps de setmana, per tal de facilitar la seva permanència al municipi 

 I, finalment, faria possible atendre altres necessitats puntuals com ara concerts de 
sardanes, convencions i altres activitats a desenvolupar a cobert i per a les quals 
estigui prevista una important assistència de públic. 

 
En segon lloc, proposem destinar 100.000 € a actuacions de millora de centres públics 
d’ensenyament. Creiem que les cinc escoles de primària, algunes més que d’altres, 
pateixen dèficits en els equipaments, dèficits que, sense anar més lluny, van ser exposats 
en el Consell Escolar Municipal celebrat aquesta mateixa setmana, i d’aquí la proposta 
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que el Govern destini 100.000 € a millorar-los, que és justament el doble de l’assignació 
prevista als pressupostos. 
 
I la tercera i darrera proposta de despesa destinada a inversions és la que demana 
impulsar, com fan molts altres municipis de Catalunya, les polítiques inversores 
destinades a augmentar el parc públic d’habitatge social. Per això, proposem destinar 
300.000 € a l’adquisició d’habitatges perquè formin part del parc públic d’habitatge social 
del Masnou i, d’aquesta manera, es comenci a donar sortida a les necessitats existents al 
nostre municipi en aquest sector. 
 
D’aquesta manera, el total d’inversions proposades pel nostre grup és de 450.000 €. 
 
Per compensar en part aquestes despeses en inversions, plantegem al mateix temps la 
supressió d’una de les propostes que fa el Govern: els 110.000 € destinats a actuar en la 
finca privada del camí del Mig, així com reduir en 100.000 els diners destinats al Pla 
d’Acció de millora de voreres i calçades. 
 
Hem intentat ser molt curosos i possibilistes a l’hora de proposar aquestes esmenes, amb 
la intenció de facilitar el diàleg amb el Govern però, malauradament, sembla que hem 
tornat a fracassat en el nostre intent. 
 
La nostra voluntat ha estat aconseguir una distribució diferent de la despesa municipal, 
intentant donar un major impuls a les polítiques socials, les educatives, les d’habitatge, 
les de solidaritat, les mediambientals i les d’impuls a la creació de llocs de treball i 
compensar aquest impuls amb la proposta de supressió i/o disminució de partides que, 
en l’opinió del nostre Grup, no creiem prioritàries per al conjunt de la població del 
Masnou. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Jordi Matas té la paraula. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
No sé per on començar. Aniré molt ràpid. De tot el primer bloc de les bases d’execució 
del pressupost, li diré que no estem d’acord en aquest sentit perquè tota informació és 
accessible, és perfectament accessible i tenen per via BPM, que per això ho tenim, que 
puguin accedir a tota la documentació. Si jo abans he dit el que li he dit i vostè m’ha 
rectificat jo li demano disculpes, perquè vostè sempre demana informació en format Word 
o Excel, és cert, per tant en aquest aspecte. Però ara diem tot i puntualment per escrit no, 
tota la informació quan s’aprova, tot el que es va aprovant en Junta de Govern o per 
decret està disponible al sistema informàtic que tenim via BPM i pot imprimir-ho des de 
l’ordinador. Per tant, tot aquest primer bloc de bases d’execució del pressupost, tot el que 
fa referència a aquest aspecte, doncs, són aspectes que no preveiem ni preveiem el punt 
7, en aquest aspecte, de modificar-ho. 
  
Entraríem a la part de pressupost ordinari. Són els diferents enfocs que tenim. En alguns, 
com a partits, vostès enfoquen uns temes, hi ha detalls, entraríem aquí en detall amunt i 
avall i seria allò el mercadeig aquest que inclou, per exemple, per dir, vostès demanem 
subvencions d’IBI d’habitatge 50.000 € quan aquest any estarem en 7.800 €. No ha calgut 
més. És clar, sempre que els límits els féssim universals i llavors sí que fins i tot serien 50 
o podrien ser més en aquest aspecte. Jo crec que són les diferències, de diferent visió 
dels dos partits, de l’Equip de Govern per una banda i vostès per una altra, doncs, que 
fan que no ens apropem, encara que alguns aspectes, en quatre o cinc estaríem d’acord. 
Per exemple, despeses diverses de mobilitat urbana aquest any cal incrementar-les 
perquè s’han de tornar a fer els adhesius de la zona taronja. Per tant, respecte a l’any 
passat aquest any cal incrementar aquesta despesa. Hi ha alguns punts en què podríem 
estar d’acord, incrementar 3.000 d’aquí, 2.000 d’allà; però hi ha molts conceptes que no 
hi entrem i que xoquem en aquest aspecte pels diferents posicionaments. 
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Respecte al pressupost d’inversions, vull comentar que hi ha una part del Pla de Millora 
dels Centres Educatius Públics, com hem comentat abans, que va lligat a l’escola Ocata i 
que, per tant, esperem poder tenir aquest projecte i poder-lo desenvolupar amb els 
Serveis Territorials, que és qui ha de fer les inversions en els centres educatius. 
Construcció de la nau polivalent. Vam comentar en aquella reunió de fer el projecte, de 
parlar de fer el projecte, no res més, fer el projecte. La pregunta és on ho farem, perquè 
és curiós que em digui que retira els diners de la finca privada camí del Mig que tenim 
una sentència que ens obliga a pagar uns diners i que digui que no ho destinem a pagar 
aquesta finca on hi va haver una expropiació, perdó, hi va haver una ocupació d’aquella 
finca. I aquella ocupació ens ha comportat la despesa. No vull reproduir el debat que vam 
tenir la setmana passada al Ple i que aquests diners estan al pressupost com a 
conseqüència d’aquells fets. Per tant, no podem acceptar aquest tema. Adquisició dels 
habitatges són aspectes que trobo que és millor la gestió que s’està portant i buscant 
totes les ajudes i reubicar la gent que poder tenir uns habitatges propis, perquè a part 
d’aquest aquí només destina uns diners per al que és la compra d’uns pisos, d’un o dos 
pisos que podrien entrar amb aquests diners, depèn, no ho tinc valorat pròpiament, però 
per una altra banda no hi ha hagut cap aportació per al manteniment d’aquests pisos. Per 
tant, la política en aquest sentit no deixem ningú fora al carrer i reubiquem tota la gent 
que té aquestes necessitats. Són diferents enfocs en aquest tema.  
 
I del Pla de Xoc i Calçades, és un compromís que tenim, està en el PAC, els 500.000 € 
per any, no n’hi ha prou per donar, satisfer totes les necessitats que hi ha al poble. Potser 
les davallades desproporcionades en altres èpoques passen factura al cap d’un temps.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Alguna precisió, senyor Màxim Fàbregas? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Breument. El que per al Govern és en paraules del seu portaveu d’Hisenda mercadeig 
per a nosaltres hauria estat negociació. No han volgut mercadejar, però en realitat no han 
volgut negociar.  
 
Si l’explicació que ha donat respecte al tema de la despesa en activitats de mobilitat 
hagués estat incorporada a la informació del pressupost, segurament aquesta esmena, 
com moltes altres, tal com hem demanat la resta de grups municipals, ens l’hauríem 
pogut estalviar. El problema és que això mateix posa de manifest que la informació a la 
qual accedim és absolutament insuficient.  
 
I respecte a les inversions, molt breument, vostè parla de nau polivalent-finca del camí del 
Mig, 100.000 € donen de sobres per redactar un projecte, de sobres 100.000 €. I vostè 
diu no, no però és que, és clar, no pot ser perquè vosaltres demaneu que això es faci a 
canvi d’anul·lar l’actuació a la finca del camí del Mig. És que el problema és que 
nosaltres, quan ens hem llegit l’expedient i això m’agradaria que ho revisin per si hi ha 
alguna errada i llavors ho hauran de rectificar justament a l’expedient, l’informe que hi ha 
per justificar que aquests 110.000 €, només en justifica 100, que són els mateixos 
100.000 € i per les mateixes actuacions que vàrem debatre i acordar aquesta actuació de 
modificar pressupostos l’any passat. Per tant, vàrem pensar que era una errada que el 
Govern el que volia fer era tornar a posar els mateixos diners que ja havíem acordat feia 
15 dies, destinar a tot el tema del gas i a tot el tema de treure els materials acumulats i 
per això proposem que se suprimeixin aquests 110.000 € perquè l’informe no en justifica 
la necessitat.  
 
I el comentari que ha fet respecte al tema que proposem adquisició d’habitatges i no 
proposem diners per al manteniment, bé, no ho sé, però vostè mateix sap que des que 
s’aprova el pressupost fins que s’arriba al préstec, fins que es fa l’adquisició no passa un 
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any, passarà més temps. Per tant, ja tenim temps de destinar diners per al manteniment 
d’aquests habitatges que no tenim encara i que no tindrem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna precisió Jordi Matas? Si no passaríem a la votació. Algun grup 
demana votacions per separat? Entenc que són 26 esmenes, senyor Màxim Fàbregas al 
pressupost. Jo, pel que tinc en el full, sí, però moltes és un terme indeterminat, hauríem 
de precisar d’una manera més científica. Jo diria que l’última posa 26, no?  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
I preciso matemàticament. Són uns quants blocs als quals jo he fet referència, però com 
molt probablement entenc que potser algun grup dirà, com ha passat abans, que en algun 
bloc hi ha una part amb la qual està d’acord i una altra no, per això deia que són 43, em 
sembla. Si anem una a una.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo en compto 26, no sé si... des de la primera fins l’última. No sé si ho tinc malament. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, vostè en compta 26 si l’esmena número 10 només la compta com una, però l’esmena 
número 10 preveu sis actuacions diferents.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, jo, si li sembla, comptem les 26 i si hi ha alguna precisió faríem subapartats perquè és 
la numeració per entendre’ns tots que tenim aquí. Llavors, si hi hagués alguna precisió, 
com abans hem fet em sembla que era la 12b o una que hem hagut de subdividir, doncs, 
faríem una subdivisió continuant en termes matemàtics. Hi ha alguna proposta de 
votacions per separat? Senyora González 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bé, en tot cas, pressupost ordinari per una banda i inversions per separat demanaria, i les 
bases d’execució també. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Podríem fer-ho en tres blocs com hem fet abans, seria oportú. Senyor Avilés  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, a nosaltres ens agradaria fer-ne dos: un seria l’apartat A, que serien les bases 
d’execució i després les esmenes numerades com el número 13, 16 ,19 i 22.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si de cas, la 22 la farem a part, perquè continuaríem amb la divisió de tres blocs. Alguna 
precisió més? Doncs, si els sembla iniciaríem el procés de votació de les esmenes del 
Grup Municipal d’ICV-EUiA. Aniríem al bloc 1, que és el que fa referència de la 1 a la 8 a 
les bases d’execució del pressupost. Del bloc l’A el fem tot junt, les vuit esmenes, el bloc 
de les bases d’execució del pressupost.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
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Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a les esmenes del pressupost ordinari, votaríem primer la 13, la 16 i la 19. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara aniríem a la resta d’esmenes del bloc del pressupost ordinari. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 5 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal del C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (1 
regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara aniríem al tercer bloc, que és el d’inversió, votaríem per separat l’esmena número 
22.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) ho voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara votaríem la resta d’emenes d’inversions, que són la 23, 24, 25 i 26. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 6 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal d’ ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

72 

Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Continuaríem amb les esmenes, aniríem a les esmenes del Grup Municipal de Ciutadans. 
Té la paraula el senyor Avilés.  
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, bàsicament el nostre Grup va presentar diverses 
esmenes. La primera era una esmena a la totalitat, en tan que va lligat el debat 
d’ordenances amb el debat de pressupostos i atès que el nostre vot ha estat en sentit 
negatiu a les ordenances i com que tenen un reflex directe dels ingressos que les 
ordenances proporcionen, doncs, enteníem que havien de ser retirades per adequar-les a 
la nostra postura d’ordenances.  
 
I, després, hi ha unes esmenes parcials en les quals, per no explicar-les totes, hi ha unes 
partides que demanem augment de partides ja creades, sobretot en temes de Pla d’Acció 
Jove, nous projectes de dinamització, foment de l’emprenedoria, subvencions a 
emprenedors, pla de drogodependència. Algunes partides en les quals demanàvem una 
supressió o reducció, com podrien ser sobretot molt de caràcter polític, estudis tècnics i 
projectes en general, butlletins i publicacions, el festival de teatre de Ple de Riure, que per 
nosaltres no és una prioritat, com ja estem dient des de fa molt temps, subvencions per 
reduir el preu del transport, quotes de comerç, publicació a butlletins, premsa i revistes, 
quotes a associacions municipalistes, aportació al CAT, d’aquestes demanàvem la 
supressió de les partides. 
 
I en inversions, en demanàvem tres, que una era l’actuació de la riera d’Alella, al seu pas 
pel Masnou, amb un import de 150.000; millora de diversos zones de jocs infantils, afegir 
125.000 a la partida ja creada i al Pla de millora dels centres educatius públics, afegir 
50.000 € als 50.000, si no m’equivoco, ja previstos en el pressupost.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Donaríem la paraula al senyor Jordi Matas primer per 
respondre.  
 
El Sr. Jordi Matas 
 
A veure, això és el que dèiem abans, que és important poder fer el debat conjunt dels 
ingressos i les despeses, perquè aquí ja es veu, d’una banda, doncs, el que dèiem, no, 
dels 930.000 € que demanem abaixar als ingressos i en canvi amb aquesta presentació 
del pressupost, doncs, la compensació, diguéssim, de les partides amb despesa des de 
83.000 i, a més a més, es demana un increment d’inversió de 175.000. O sigui, l’impacte, 
diguéssim, amb els números respecte al pressupost nostre en el cas de les seves 
esmenes és d’un milió vint-i-dos mil euros, amb el qual no estem d’acord.  
 
No estem d’acord tampoc amb aspectes de foment de l’emprenedoria, suport a 
empreses, que té moltes subvencions, ja va bé per poder fer més coses, però estan 
justificats els imports. Hi ha actuacions que es fan prou bé amb els diners aportats 
d’aspectes socials. Hi ha un tema, per exemple, en què no combreguem en absolut, que 
és el festival Ple de Riure, dels 80.000 € que tenim pressupostats reduir-lo a zero, no hi 
estem d’acord. És un actiu per al municipi i no compartim aquesta observació i ja tenim 
en compte que durant els darrers anys s’ha reduït molt la despesa que hi ha hagut. Per 
tant, ja s’ha anat ajustant.  
 
Deien també que hi ha un subvenció, pot ser que sigui un import que aquí està duplicat 
pot ser? Les subvencions per a la millora del preu del transport... bé, és igual, són 
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aquests imports que aquí veiem el transport de viatgers, entenc, subvencions per reduir el 
preu del transport i el transport de viatgers, entenc que és una sola línia, n’hi ha dues 
però, ho entenc així. 200.000 € i 203.500 €, potser que pel títol és el mateix, subvencions 
o són dos conceptes a part. Subvencions per reduir el preu del transport per una banda i 
transport de viatgers per una altra, amb uns imports semblants; però, bé, el cas és que 
entenem que per al que volem fer es necessiten aquests 203.000 € i que, per tant, no 
volem reduir aquesta partida.  
 
Volem mantenir la quota de la Federació de Fires de Catalunya, són necessàries les 
publicacions i els butlletins de premsa perquè també tenim més cost per les publicacions 
als diaris oficials, tota la llei ens ha marcat que hem de gastar més en aspectes de 
publicacions perquè tot ha estat publicat, tot s’ha de fer i tot té un cost que no existia 
abans. I, bé, són aspectes que no compartim amb la despesa, en tot cas l’aboleixen amb 
el nostre objectiu com a Govern.  
 
De les inversions, l’actuació de la riera al seu pas, la primera vegada que ho veiem, no ho 
havíem comentat mai, no hem pogut parlar en aquest aspecte per saber exactament quin 
és el projecte. Perquè entenc que això és tot al seu pas pel davant del camp de futbol que 
és respecta a la riera d’Alella, entenc que és cobrir tot aquell tram que està afectat per un 
planejament urbanístic d’Alella. Bé, d’Alella per una banda i nosaltres; per tant, no pot 
anar deslligat aquesta inversió si no tenim en compte quines repercussions hi ha en 
aquella zona. Tot això s’hauria de poder parlar, per veure l’abast exacte que té. Hi ha, 
molt agraïts pels 125.000 €, en el pressupost d’inversions ja tenim una dotació prou 
important també per als parcs infantils al Parc Vallmora. Aquests 125, entenem que són 
125 complementari als 125 d’aquest any i 125 que ja tenim pressupostats. Estan invertits 
175.000 en els parcs infantils, però bé més que res en el conjunt, doncs, no i els centres 
educatius, doncs, també el mateix. Les inversions van pels serveis territorials i no ho 
podem compartir en aquests moments per la manca de l’equilibri de pressupost entre les 
aportacions d’ingressos i de despeses. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si li sembla passaríem a la votació. Primer votaríem, abans de passar a 
dividir les esmenes hi ha una esmena a la totalitat entenc i, per tant, primer votaríem 
l’esmena a la totalitat presentada pel Grup de Ciutadans.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sobre la resta, que seria l’apartat d’esmenes parcials, he comptat i me’n surten 17. 
Surten 17 esmenes i tres inversions, exacte. Senyor Màxim Fàbregas, vol fer alguna 
proposta de votació separada? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí. En el primer bloc la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 i 18.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
D’acord. Alguna proposta més de distribució d’esmenes? Per tant, aniríem al bloc, deixem 
si de cas les inversions per a un altre bloc de votació. Pel que fa referència a les esmenes 
parcials faríem dues votacions. La primera votació seria la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 i la 18.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Votaríem la resta d’esmenes parcials.  
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 11 vots en contra, 3 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I, finalment, votaríem les tres esmenes que tenen a veure amb el pressupost d’inversions.  
 
També dos blocs demanaria? Doncs votem la 1 i la 2. 
 
Resultat: Es desestimen les esmenes per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció. 
 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2 
regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara votaríem l’esmena número 3 
 
Resultat: Es desestima l’esmena per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (1 regidora) s’abstenen.  
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara passaríem ja a la part final del debat de pressupostos amb la intervenció global de 
cada grup municipal. Té la paraula la senyora Mònica González, endavant.  
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc i per oblit, com al senyor Fàbregas li ha passat 
abans, agraeixo el suport que hem pogut tenir en alguna de les nostres propostes per 
part dels grups municipals. I, dit això, vull recordar que l’any 2016 aquest grup va arribar a 
signar un acord. Un compromís que hores d’ara el Govern no sabem si per manca de 
voluntat o simplement per incapacitat de dur-lo a la pràctica, però el resultat està per sota 
del que esperàvem. És cert que, tot i la urgència per disposar del pressupost, el retard 
amb el qual la Diputació ha gestionat els crèdits per a les inversions, els ha suposat un 
fort retard. Tot i així, molts dels compromisos que teníem que suposaven accions de 
l’Ajuntament, com estudis i projectes, no han estat executats.  
 
Agraïm al Govern i especialment al regidor Jordi Matas les explicacions donades, però 
lamentem no haver estat possible arribar a un consens enguany de les nostres propostes. 
Malgrat que hi ha hagut voluntat no ha sigut possible, diguem-ne que anem per camins 
en aquest cas diferents. Torno a dir que agraïm el suport que hem rebut amb les 
propostes d’esmenes als pressupostos per part dels diferents grups municipals i 
demanem al Govern de seguir treballant per millorar les propostes i els projectes que 
realment beneficiïn els masnovins i els siguin necessaris.  
 
Referent al tema de les bases d’execució, vull comentar que el BPM, efectivament, és 
una eia de treball necessària per a la nostra tasca com a oposició, però pensem que està 
infrautilitzada i la nostra proposta anava en funció de buscar una millor forma de treballar 
conjuntament i d’anar fent la nostra tasca de control i de seguiment dels diferents 
projectes que pot portar a terme l’Equip de Govern.  
 
Per una altra banda, pensem que el fet de la nostra proposta de reduir a 1.500 € les 
dotacions de cada regidoria era simplement per un major control de la despesa i major 
transparència, perquè s’ha de justificar d’una altra forma.  
 
Dit això, volem recordar que nosaltres apostem, sobretot, pel transport urbà. Actualment, 
busquem l’excel·lència, però en tot cas busquem una qualitat i una accessibilitat per a 
tothom, coses que avui dia encara no hem pogut oferir al nostre poble. Per aquest motiu, 
fins que no es plantegin noves propostes al respecte hem cregut necessari noves 
propostes encaminades a una possible municipalització del servei com temps enrere 
havíem proposat que s’estudiés i que no s’ha quedat el projecte en estudi permanent. Per 
tant, com que som conscients del dèficit que hi ha en el tema del transport i què és una 
demanda habitual en el nostre veïnat, nosaltres apostem per això. I, precisament, recordo 
que hem demanat un increment dels impostos en les ordenances precisament perquè no 
ens diguin que nosaltres demanem i no diem d’on traurem els diners. Sí que ho diem, 
perquè per coherència hem de justificar aquest increment de despesa. Pensem que 
aquest increment ha d’anar enfocat a les millores nuclears que necessita la nostra 
societat, el nostre poble en aquest cas.  
 
Nosaltres, en totes les esmenes proposades, busquem el foment de l’ocupació, la millora 
en l’ensenyament en tots els àmbits, la millora, evidentment, al servei del transport urbà, 
l’eficiència energètica i anar a treballar per municipalitzar el màxim de serveis possibles, 
com en moltes ocasions hem presentat en aquest consistori. Per finalitzar, nosaltres hem 
presentat unes propostes i pensem que es podria haver treballat una mica més, no hem 
tingut suficient temps per treballar-ho i som del parer que són una eina necessària per fer 
l’acció de Govern, creiem que ens hagués agradat arribar a algun tipus d’acord i poder fer 
un vot favorable, però en aquesta ocasió no serà així. Gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Continuaríem amb la roda, senyor Màxim Fàbregas té 
la paraula.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Primer, per agrair el suport dels grups de l’oposició a algunes de les nostres esmenes. 
Després, per explicar breument el posicionament de vot que hem tingut respecte a les 
esmenes de la resta de grups de l’oposició.  
 
Hem votat a favor d’algunes de les esmenes que han presentat el PSC i C’s perquè eren 
aquelles que coincidien força amb els nostres plantejaments, tant pel que fa referència a 
la proposta d’augmentar els imports destinats a Habitatge, Igualtat, Medi Ambient, 
Participació Ciutadana i Promoció Econòmica, com pel que fa referència a disminuir els 
imports destinats a publicitat i lloar la tasca del Govern. 
 
Hem votat en contra de les esmenes del PSC que proposaven augmentar les partides 
destinades a subvencionar els serveis de les escoles bressol municipal i de l’EMUMM 
perquè entenem que les partides proposades pel Govern, i així ho ha dit el regidor 
d’Hisenda, són les que s’ajusten als contractes vigents. 
 
També hem votat en contra de l’esmena del PSC que proposa augmentar la partida 
destinada a beques de pràctica esportiva perquè nosaltres prioritzem l’esport de base. 
  
I hem votat en contra de l’esmena del PSC que proposa destinar més diners al transport 
de viatgers perquè nosaltres també apostem per un transport de viatgers amb qualitat, 
però amb la diferència que nosaltres apostem per la gestió directa del servei i per això 
hem demanat en reiterades ocasions, una de les quals va ser en format de moció, la 
municipalització i ara no recordo si el PSC es va abstenir o hi va votar en contra. 
 
I, finalment, i pel que respecta al PSC, hem votat en contra de la proposta que demana 
un major import de l’import assignat per a l’Associació de Protecció Civil perquè no 
considerem gens argumentada aquesta proposta. 
 
Pel que respecta a C’s, hem votat en contra de les esmenes que proposen modificar les 
partides de: participació ciutadana, subvencions per reduir el preu del transport urbà i 
transport de viatgers, perquè creiem que responen a una interpretació errònia, potser ens 
equivoquem, de la proposta de Govern, ja que tant la partida de participació ciutadana 
com les que fan referència al transport urbà les interpreten com a diferents i no ho són. 
 
També hem votat en contra de les esmenes que proposen deixar a zero les partides de: 
el Festival de teatre Ple de Riure, la quota de l’observatori de les Dones als Mitjans de 
Comunicació, quotes comerç i quotes associacions municipalistes, perquè no compartim 
aquest posicionament. 
 
I, finalment, hem votat en contra de la proposta que planteja triplicar els diners destinats 
al Pla de Drogodependències perquè desconeixem el contingut que pensa donar al pla 
esmentat. 
 
Respecte a l’esmena de la CUP, al final no hem opinat perquè no... tot i que en realitat no 
és cap esmena, nosaltres compartim la denúncia que fa que la informació que es facilita 
als grups municipals que no formem part del Govern és escassa i tardana, i també 
l’exigència de posar remei a aquestes dues mancances. 
 
Pel que respecta a les inversions proposades pel PSC:  

 Hem votat a favor de l’esmena que proposa la construcció d’una rampa d’accés per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’escola Ocata, perquè creiem que aquesta actuació 
és urgent i necessària, tot i que, com deia el regidor d’Hisenda, hauria d’anar a càrrec 
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del Departament d’Ensenyament, ho sabem, però no seria la primera vegada, i per 
desgràcia potser no serà la darrera, que per solucionar problemes que ens genera el 
Departament d’Ensenyament l’Ajuntament ha de posar diners, com també ho fa la 
Diputació de Barcelona. 

 Hem votat abstenció a l’esmena que proposa destinar més diners a l’arranjament dels 
jardins de Lluís Companys, perquè no s’ha justificat la necessitat d’aquest augment. 

 I, finalment, hem votat en contra de les esmenes que proposen destinar més diners a 
urbanitzar el carrer Abat Escarré, així com de la proposta de nova partida del 
soterrament de la riera Sistrés, perquè nosaltres ara mateix no les creiem com a 
prioritàries.  

 
Pel que respecta a les inversions que ha proposat C’s:  

 Hem votat a favor de la que demana augmentar en 50.000 € la partida destinada a 
millora de centres educatius públics, perquè és exactament el mateix que proposem 
nosaltres. 

 I, en canvi, hem votat en contra a les altres dues: actuació riera d’Alella al seu pas pel 
Masnou i a la millora de diverses zones de jocs infantils. Perquè, en el primer cas, no 
la considerem ara mateix com a prioritària i, en el segon cas, creiem suficient la partida 
de 125.000 € pressupostada pel Govern municipal. 

 
Respecte a l’explicació de vot a la proposta del Govern, ens hagués agradat, com deia la 
regidora socialista, que l’informe que vàrem demanar en comissió informativa sobre el 
grau de compliment dels acords que havia signat el Govern amb el PSC i que van servir 
per obtenir el seu vot favorable als pressupostos de 2016 se’ns hagués facilitat, però 
encara estem a l’espera que ens arribi.  
 
Vull iniciar la meva intervenció anunciant que el nostre grup votarà en contra de la 
proposta de pressupost presentada pel Govern, així com també de l’aprovació de la 
plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball. 
 
Pel que fa a la proposta de pressupost, la primera i la més important de les raons que 
justifiquen el nostre vot contrari és que el Govern, com ha passat en el cas de les 
ordenances, ha rebutjat totes i cadascuna de les nostres esmenes, la qual cosa, tal com 
va passar l’any passat, no ens ha sorprès gens ni mica.  
 
El que sí que ens continua sorprenent i decebent és la nul·la disponibilitat del Govern a ni 
tan sols mantenir una o dues entrevistes per explorar possibilitats d’acord.  
 
Hem sentit que ho justifiquen dient que tenim projectes diferents. Projectes globalment 
diferents, però segur que en part són coincidents. No s’ha explorat la possibilitat d’arribar 
a aquest acord i no ha estat així per voluntat nostra sinó per voluntat del Govern 
municipal. 
 
Gràcies a la nostra insistència ens hem assabentat aquest matí, per un correu electrònic 
del regidor d’Hisenda, que rebutjaven totes les nostres propostes. 
 
Creiem que aquesta no és l’actuació que esperarien els ciutadans i ciutadanes del 
Masnou, incloent-hi entre ells els votants d’ERC i CiU. No hi ha govern més intel·ligent 
que aquell que analitza les propostes de l’oposició, fa seves les que considera 
interessants i, a continuació, s’apunta el mèrit d’haver-les realitzat. 
No ha estat aquest el cas i, com deia, el nostre Grup està molt decebut. No obstant això, 
seguirem sense llençar la tovallola i, l’any vinent, tornarem a intentar un acord 
d’ordenances i pressupost amb el Govern municipal, encara que ara mateix ho veiem 
negre. 
 
La segona raó per la qual votarem en contra està relacionada amb la primera i és que la 
principal perjudicada per la negativa del Govern a acceptar les nostres esmenes és la 
ciutadania del Masnou i, molt especialment, aquelles famílies que ho passen més 
malament. 
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I m’estic referint, per exemple, a aquelles persones grans o amb problemes de mobilitat 
que viuen en edificis plurifamiliars sense ascensors i que veuran com, un any més, ERC i 
CiU rebutgen la nostra proposta de destinar 50.000 € a subvencionar la instal·lació de 
rampes i ascensors en aquests edificis. 
 
I també em refereixo a aquelles persones que tenen problemes per fer front al pagament 
de l’IBI i que veuran com el Govern ha rebutjat augmentar fins a 50.000 € els diners 
destinats a subvencionar el pagament de l’IBI dels habitatges que ocupen. 
 
No ens oblidem de les famílies que escolaritzen els seus nens i nenes a les escoles 
bressol municipals i que tenen problemes per fer front al pagament de la quota, ni 
d’aquelles que ni tan sols intenten matricular-les, perquè saben que no hi arriben, que 
veuran com, un cop més, el Govern es nega a destinar 20.000 € per ajudar-les a pagar 
les quotes de l’escola. 
 
El rebuig d’ERC i CiU a les nostres esmenes també suposa la seva negativa a augmentar 
en 34.500 € les partides d’Acció Social, a augmentar els diners destinats a polítiques 
d’Igualtat i a potenciar les activitats relacionades amb el Pla d’Acció Jove. 
 
I, per descomptat, el vot contrari d’ERC i CiU impedeix augmentar les polítiques de 
Promoció Econòmica destinades al foment de l’ocupació en 21.850 €, així com a 
augmentar en un 140 % les polítiques destinades a la realització d’activitats de difusió i 
promoció del consum. 
 
El Govern també ha rebutjat les nostres propostes de reducció d’algunes partides, 
bàsicament de Manteniment i Alcaldia i altres de menor importància. 
 
Pel que respecta a les inversions, el rebuig del Govern impedeix començar a fer calaix 
per a la construcció d’una nau polivalent i també es nega a augmentar fins a 100.000 € 
per millorar les instal·lacions de les escoles municipals, unes instal·lacions que, com deia 
abans, ja es va posar de manifest al Consell Escolar Municipal que estan mancades de 
moltes actuacions a fer. Reitero que el principal responsable és el Departament 
d’Ensenyament. 
 
Aquest rebuig també impedeix començar a treballar per disposar d’un parc públic 
d’habitatges socials, per al qual el nostre Grup proposava una inversió de 300.000 €. 
 
Però el nostre vot negatiu respon també a altres raons que passo a esmentar:  
Una vegada més, i a diferència del mandat anterior, i com ja hem sentit en aquesta 
mateixa sala, la informació que el Govern ens ha facilitat per estudiar ha estat 
sensiblement escassa, en quantitat i en qualitat i, a més, únicament hem disposat d’una 
setmana per al seu estudi. Amb aquesta forma de procedir, el Govern municipal i el seu 
alcalde deixen clar quin és el seu concepte de transparència. 
 
Al mateix temps, és un pressupost que, pel que respecta a les inversions, se n’ha intentat 
disfressar el contingut amb l’organització d’un pretès procés participatiu que es va 
convocar a l’estiu i en el qual només ha pres part un percentatge molt petit de la població 
del Masnou.  
 
Hem d’afegir, a més, que la major part de les inversions que es preveuen no disposen ni 
tan sols d’un mínim estudi o informe tècnic que n’avali l’import, la qual cosa ens fa témer 
que, en pocs mesos, torni a passar com ha passat amb el projecte d’urbanització del 
carrer Abat Escarré, que forma part del pressupost de 2016, però que el Govern ha 
decidit no tirar endavant perquè ara resulta que el pressupost previst inicialment s’ha 
encarit, no sabem per quina raó, en un 60 %. 
 
El nostre Grup Municipal va demanar una cosa, que creiem que havia de formar part de 
l’expedient sinó obligatòriament com a mínim a títol informatiu, que era els informes 
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tècnics o les memòries valorades que feien referència a totes i cadascuna de les 
actuacions d’inversió que aquest Govern portava a aprovació del plenari. La resposta ha 
estat un full per dues cares en el qual, per exemple, se’ns diu que pel que respecta a 
horts urbans el projecte està en curs d’elaboració, que pel que respecta als accessos i 
entorns del camp de futbol del Masnou i Casa del Masovers el projecte està en curs 
d’elaboració. Que pel que respecta a la dignificació dels punts de recollida de residus, 
que està pendent d’elaborar un informe de necessitats o de plec tècnic per a la 
contractació. Que pel que fa referència a la zona de joc infantil del Parc Vallmora, que 
són 500.000 € el cost, diu que el projecte està en curs d’elaboració. Que pel que respecta 
a l’EMUM nova ubicació, que s’està pendent de la determinació de l’ubicació definitiva i 
del corresponent projecte i hi destinen 55.000 €. Que quan a les instal·lacions del nou 
pavelló esportiu, també s’està pendent d’un informe de necessitats. Que pel que respecta 
a les actuacions a l’entorn del nou pavelló esportiu s’està esperant el projecte que està en 
curs d’elaboració. Que pel que fa referència a la reforma del local del port esportiu, que 
està pendent d’elaboració d’informe de necessitats. I que pel que fa referència, per 
exemple, a Ca n’Humet que només es disposa d’una avaluació tècnica professional i que 
també s’està pendent de l’informe de necessitats. Com ens podem creure les propostes 
que fa el Govern? Qui ens assegura que d’aquí a pocs mesos, una vegada iniciat 
l’exercici 2017, el 80 % d’aquestes actuacions no les hagin de modificar quant a costos?  
 
Bé, és, a més, un pressupost que incompleix el reglament del Consell de la Vila, com he 
denunciat en les dues darreres reunions d’aquest ens de participació, ja que ni ha estat 
convocada cap audiència pública per poder-lo debatre, ni el Consell ha emès l’informe 
preceptiu que preveu el reglament. 
 
I, finalment, votarem en contra d’aquest pressupost perquè, en opinió del nostre Grup, no 
respon en absolut a les necessitats més urgents del nostre municipi ni permetrà atendre 
suficientment les famílies del Masnou que ho estan passant més malament. 
 
Tal com deia l’any passat, aquest pressupost consolida la política d’aparador que està 
desenvolupant l’actual Govern, aplicant un PAM que no compartim. Per totes aquestes 
raons, el nostre vot serà contrari al pressupost. 
 
I, pel que fa referència a la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball, si aquest 
hagués estat un punt diferent a l’ordre del dia, cosa que no és així, tal com ho ha estat en 
altres anys, nosaltres també hi hauríem votat en contra, perquè no podem donar suport a 
una proposta que no respon a cap organigrama concret sinó que respon a uns criteris 
organitzatius que no coneixem, que no han estat ni debatuts ni aprovats pel plenari i que, 
a més, creiem que el Govern modifica a la seva conveniència. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Miras, té la paraula. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, hauran vist que ens hem abstingut a totes les esmenes i volem explicar-nos. Des de la 
nostre entrada fa més d’un any al consistori del Masnou, hem defensat la creació d’una 
pressupostos autènticament participatius.  
 
Els pressupostos participatius són mecanismes, per qui no ho sàpiga, que combinen la 
democràcia directa i la representativa, ja que les mateixes persones participants 
decideixen les inversions que es faran al municipi d’acord amb els criteris tècnics i polítics 
que s’hagin establert sorgits del diagnòstic i la discussió. La nostra proposta és que 
aquests criteris s’estableixin a través de tres grups de treball.  
 
El primer grup: població organitzada per barris que es podria dir, per exemple, 
“assemblees de barris”; el segon grup: població organitzada per temàtiques i sectors i el 
tercer grup, el Govern municipal.  
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La participació en aquest procés de socialització de l’acció política és i ha de ser 
totalment accessible. Per això, els pressupostos han de poder ser debatuts tant en 
l’assistència a les assemblees com treballant des de les associacions que estiguin 
implicades en el procés o bé a través de les possibles múltiples vies digitals i 
telemàtiques que la tecnologia actualment ens ofereix.  
 
Com ja hem dit abans, en l’altra proposta, és qüestió de voluntat. Engegar un procés 
participatiu per aportar propostes per a aquests pressupostos des de mitjans de juliol fins 
a principis del setembre té una claríssima voluntat i intencionalitat. La cerca de la mínima 
participació popular i diversa possible demostrant així que aquests són els pressupostos 
del Govern per al poble i no els pressupostos que el poble ha decidit per governar-se.  
 
En aquest camí, a la CUP del Masnou no ens hi trobaran. Nosaltres, a diferència d’aquest 
Govern, estem a favor de la participació radical i democràtica i la plena sobirania i 
autogovern del poble. Recuperem el poder popular.  
 
Tot i així, hem fet una esmena que consistia, o una proposta o una demanda com li 
vulguin dir, a demanar-vos el detall dels pressupostos que presentava el Govern per tal 
de poder-los analitzar correctament. Ho vam rebre tard i malament. En fi, que no hem vist 
cap intenció de tenir-nos en compte.  
 
Pel que fa a la plantilla i al catàleg de relació de llocs de treball, que també forma part 
d’aquest punt de l’ordre del dia, sabem que en alguns casos hi ha molta necessitat de 
personal, parlem de serveis sobretot de neteja, d’ordenances, aprofitem per dir que hi ha 
ordenances de primera i de segona, quan n’hi ha, perquè en alguns casos no hi ha ni 
ordenança. Aquesta setmana hem sentit al Consell d’Ensenyament del Masnou que 
faltava una tècnica d’ensenyament, també.  
 
Volem dir que hem vist una queixa manifesta per escrit d’una organització sindical 
representant dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament del Masnou on diu que 
les propostes de relació de llocs de treball, la plantilla i el catàleg se’ls va lliurar tres dies 
abans d’haver-se de posicionar. Tres dies abans és un termini clarament insuficient per 
poder treballar el document, negociar-lo o fer alguna contraproposta i sota el nostre punt 
de vista el fet té la clara intenció d’obstruir l’acció sindical. Malauradament, no ens 
consola saber que també les organitzacions sindicals són tractades per l’Ajuntament igual 
de malament i amb aquest poc respecte que es tracta l’oposició i és per a nosaltres 
francament lamentable. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés té la paraula. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre vot serà negatiu, principalment hi 
havia una esmena a la totalitat que el que pretenia era no consolidar la pressió fiscal 
actual al municipi, i sembla que tant CiU com ERC tenen la intenció de mantenir en el 
futur, i al ser rebutjada, doncs, hem hagut de discutir les esmenes parcials que havia 
presentat aquest Grup, que també malauradament no han estat ateses, cap ni una.  
 
Vull dir-li, al regidor d’Hisenda, que ens explicava el contrasentit que tenia la proposta que 
havia fet aquest Grup quant a la modificació de les ordenances fiscals amb el refresc que 
tenia el pressupost, i el cert és que no hi ha cap incongruència o incompatibilitat, perquè 
sí que és cert que les ordenances proposades per nosaltres suposaven una rebaixa 
d’ingressos per a l’Ajuntament, molt importants, però per això hi havia aquesta esmena a 
la totalitat, per completar aqueta rebaixa i fer-ho possible en un nou pressupost que, 
òbviament, no ha estat així. I rebutjada la primera havien d’entrar a parlar de les esmenes 
parcials. 
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Nosaltres hem intentat, tant en el debat de les ordenances com el debat del pressupost, 
doncs, dirigir la nostra activitat política cap al foment de la emprenedoria, el foment de 
l’empresa, la creació i ocupació de llocs de treball, que entenem que han de ser les 
partides prioritàries, tenint en compte que Serveis Socials, doncs, està consolidada la 
seva potencial economia per donar resposta i atendre totes les necessitats dels ciutadans 
del Masnou. Enteníem que ara era el moment per apostar pel foment del treball de 
l’ocupació i per això hem fet totes les esmenes dirigides cap a aquest àmbit. 
 
Demanàvem la supressió d’alguna de les partides, que entenem que són de propaganda 
política, com butlletins i publicacions, estudis tècnics i projectes en general, publicacions 
butlletins premsa i revistes. Recordem que suposo que aquest regidor va preguntar sobre 
un possible conveni amb el diari Avui, i bé, no se’ns va explicar gaire cosa i el cert és que 
entenc que s’haurà signat perquè des que aquest regidor ho va preguntar, doncs, 
l’alcalde ja ha aparegut un parell o tres de vegades amb foto inclosa en aquell diari, no. 
Per tant, el que intentàvem era posar límit a aquesta acció propagandística a través de 
les nostres esmenes, cosa que no ha pogut ser. 
 
En definitiva, aquestes raons fan que hàgim de votar en contra del pressupost. Vull dir 
que en anteriors ocasions, amb el que és la plantilla, el catàleg de l’Ajuntament, ens 
hauríem abstingut i que aquesta vegada si el vot és, no és vot separat, sinó que és per un 
sol punt, doncs, el nostre vot també serà en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Jordi Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Vull comentar que el seguiment dels acords es va fer, en principi, primer vam fer 
l’informe, però el vam remetre al partit Socialista perquè entenc que és amb ell amb qui 
vam fer aquest acord i que havíem de justificar-li com estàvem. 
 
Coincideixo amb vostè que hi ha alguns aspectes que no estan prou desenvolupats, però 
no la visió potser pessimista que ha volgut o que ens ha donat, no. Jo entenc que hi ha 
uns aspectes en què estem al 61 % en el compliment amb l’evolució econòmica, un tema 
de les beques esportives que vostès van donar 2.000 €, van indicar perquè eren 3.000 i 
van pujar fins a 5.000, i aquests 5.000 estan encara en procés; per tant, no té una dada 
objectiva per poder valorar.  
 
És cert que hi ha una altra proposta que vostès van fer, que estem al 31 %, però en canvi 
per arranjar parcs i jardins, una sèrie de coses, que sí, que estan en un bon nivell, al 50 
% incrementant 100.000 milions en la millor conservació i tramitació dels edificis 
administratius, que aquí estem al 50 % de l’aplicació inicial; però, en canvi, per exemple 
dedicar 15.000 € a un projecte d’arranjament als jardins Lluís Companys, això ho tenim 
ara per fer el projecte. 
 
Els 15.000 € del projecte d’urbanització del carrer Torrent Vallmora, vam posar-hi 15.000, 
ens hem gastat 14.520 en la redacció d’aquest projecte, sí que tenim el tema de 
Protecció Civil, que està, si no està s’ha de fer a final d’any, o primers d’any, però això 
s’ha de tirar endavant i ho tenim previst. Sí, anem lents, anem potser més tard, però en 
certa manera compartim que no hi ha tot el que potser esperaríem, però sí que no estem 
tan malament, i hem de continuar treballant per aquesta revisió.  
 
Només en general diré que, en el tema del carrer Abat Escarré, vam dotar aquest any la 
part del cost de l’Ajuntament, diguéssim que quan vam fer el pressupost vam fer la part 
del cost de l’Ajuntament que, per la situació d’aquest carrer i tota la propietat que té 
l’Ajuntament es va dotar el 50 % del cost, només es va tenir en compte la part de 
l’Ajuntament, no es va tenir en compte que també s’ha de comptabilitzar l’aportació dels 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000011  27 d´octubre de 2016 

 

82 

veïns. Això no passa d’aquest any, si ja s’ha tingut en compte, per tant no hi ha un 
increment de cost en el projecte, sinó que només hi va haver un descuit de no posar la 
part, hi va haver aquest error, o aquesta no es va posar, però no hi ha un increment de 
cost per a aquest concepte, diguéssim, que va haver-hi aquesta deficiència i l’interventor 
ens ho va fer notar, però això és que no ho hem pogut tirar endavant i hem aprofitat 
aquests diners per fer altres coses i poder-ho incrementar properament. 
 
Només un resum final, és un pressupost que hem anat molt fins a última hora, però era 
bàsic saber l’aspecte de si podíem ajustar la pressió fiscal, que aquí ens les hem tingut. 
Aquest any, amb els estudis que hem obtingut i els consegüents, com hem dit abans, dels 
treballs i de l’eficiència amb els aspectes de la recollida d’escombraries i del manteniment 
del clavegueram podem rebaixar les dues taxes, que és el que fem, una política fiscal, dir 
conservadora en aquest aspecte, de dir, anem, veiem què podem baixar, què podem 
ajustar i a mesura que es van consolidant aquests aspectes anem fent aquests ajustos en 
benefici de la població; perquè, per una altra banda, volem pagar menys, però també 
volem serveis, i per tant, tant una cosa és molt maca, però l’altra també ho necessitem, si 
necessitem serveis necessitem tenir la dotació econòmica per poder tenir, per poder 
mantenir les polítiques de Promoció Econòmica, per polítiques de Serveis Socials, les 
culturals i tots els aspectes que com a serveis com a municipi oferim. Res més que això. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, si els sembla passaríem a la votació de la proposta del Govern de 
projecte del pressupost per a l’any 2017. 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor i 8 vots en contra.  
 
Votació 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals C’s (3 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i 
PSC-CP (1 regidora) hi voten en contra. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I amb aquest punt finalitzaríem aquest Ple extraordinari, gràcies per l’assistència, per les 
persones que han seguit aquest Ple. Senyora González, alguna precisió? 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, jo només volia fer una petita precisió, i és per agrair en tot cas la tasca que ha fet el 
senyor Jordi Matas, l’esforç que ha tingut amb el nostre Grup per intentar arribar a un 
acord i hem tingut un parell de trobades i, bé, volia agrair-li el gest i, en tot cas, ho tenim 
en compte. Gràcies. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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