Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000014

Acta del Ple de
l'Ajuntament del
Masnou

ACTS1006

Sessió extraordinària
22 d’octubre de 2015
Inici: 20.05 h
Final: 24.04h
Lloc: sala de sessions de l'Ajuntament
Núm. PLE2015000014

22 d’octubre de 2015

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000014

Assistència
President:
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-MES-AM)
Tinents i tinentes d’alcalde:
Sra. Noemí Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera (CiU)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU)
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM)
Regidors:
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU)
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s)
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora (CUP-PA)
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora (CUP-PA)
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E)
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E)
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP)
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
Interventora:
Sra. Josefa Dolores Ribes Ginestar

ACTS1006

S’excusa per la seva absència:
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s)

22 d’octubre de 2015

Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. PLE2015000014

22 d’octubre de 2015

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
Molt bona nit. Si els sembla, regidors i regidores, iniciaríem aquest Ple, benvinguts i
benvingudes al públic que ens segueix en aquesta sala o des de les seves cases
particulars. Si els sembla iniciaríem aquest Ple extraordinari de 22 d’octubre de 2015 avui
a les 20 h. Primer de tot, excusaríem el senyor Joan Fontcuberta, que no pot assistir en
aquest Ple per un problema de salut i la resta hi seríem, per tant seríem 20 regidors i
regidores en el còmput d’aquest Ple.
Aniríem al primer punt que és: Modificació de les ordenances fiscals referents als
impostos i taxes per a l'any 2016. Abans de donar la paraula al regidor d’Hisenda, el
senyor Jordi Matas, tal com hem comentat a la Junta de Portaveus, el regidor d’Hisenda
ara faria la proposta, després obriríem el torn per part dels grups municipals que han
presentat les esmenes. Es defensarien les esmenes, es votarien, de cada grup municipal.
I després passaríem a les intervencions de tots els grups municipals en què es
posicionen conjuntament sobre l’explicació del vot de les esmenes i de la proposta del
Govern i, finalment, tancaria el regidor ponent. Aquest mateix sistema, el faríem servir
amb el debat de pressupostos.
1. Modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l'any
2016
El senyor Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
“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:
 En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, inclou la regulació
com a supòsit nou, de la devolució de l’import satisfet per aquest concepte en els
casos de denegació de les llicències d’obres o quan es procedeix a declarar la
manca d’efectes de les comunicacions prèvies d’obres presentades, donat que
únicament es regulava la devolució de l’impost en els casos de desistiment o
renúncia de la llicència obtinguda.


Es modifica el tipus de gravamen dels immobles de característiques especials del
0,89% pel l’1,30% a aplicar sobre la base liquidable de l’impost sobre béns
immobles.



Pel que fa referència a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana:
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S’incrementa la bonificació del 50% al 75% de la quota íntegra de l’impost,
en les transmissions mortis causa que afectin a l’habitatge habitual del
causant.
S’estableix una nova bonificació també del 75% de la quota íntegra de
l’impost, en les transmissions mortis causa de locals en els quals el
causant, a títol individual, exercia efectivament de forma habitual una
activitat empresarial o professional.
Es modifica tipus de gravamen del 13,40% al 13,20% a aplicar sobre la
base imposable per obtenir la quota de l’impost i compensar l’aplicació del
coeficient d’increment sobre el valor del sòl dels béns immobles urbans.



En la taxa per expedició de documents administratius, s’inclou un nou apartat
que regula la taxa per l’expedició d’un certificat d’antiguitat i/o legalitat.



La taxa per concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs, recull una
nova quota per regular la placa oficial de senyalització de la reserva d’espai
d’aparcament per a minusvàlid (PMR).



Es restableix la reducció en la quota de la taxa d’escombraries d’habitatges, atès
que el nou contracte suposarà un increment de la despesa per part de l’Ajuntament,
tant en el cost de la prestació del servei com en la gestió del residus.



Es restableix la quota fixa i variable de la taxa pel servei de clavegueram, per tal que
l’Ajuntament del Masnou pugui vetllar pel correcte manteniment de la xarxa de
clavegueram.



Derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització o
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, en execució de varies sentencies
dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que han estat
declarades fermes.

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:
ACORDS
Primer- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:
 ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIO, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL.
Article 2: Còmput de terminis
Substituir el text del punt 1 actual per afegir que els dissabtes queden exclosos del
còmput i que quedarà redactat de la manera següent:
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.
Article 3: Calendari del contribuent
Substituir el text de l’article 3 actual per regular la gestió de tributs de venciment
periòdic anual.
Article 3: Tributs
A) Impostos
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1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i
sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves
Ordenances fiscals específiques.
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a
terme l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
B) Taxes
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per
l'Ajuntament.
2. Les variacions esmentades en el punt anterior no necessiten notificació
individualitzada.
Afegir l’article 3 bis amb el text actual de l’article 3 modificat per canviar la paraula
contribuent per fiscal i que quedarà redactat de la manera següent:
Article 3 bis: Calendari fiscal
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.
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. 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.
Article 4: Anuncis de cobrament
Substituir l’actual text de l’article 4 per tal d’aclarir el tràmit, quedant el redactat
següent:
Article 4: Anuncis de cobrament
1. L’anunci del calendari fiscal, a més de la funció de donar a conèixer l’exposició
pública de padrons, complirà la funció de publicar l’anunci de cobrament a què es
refereix l’article 24 del reglament general de recaptació.
2. Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els
deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
3. Pel que fa als rebuts domiciliats que hagin estat retornats per part de l’entitat
financera, passaran a període executiu una vegada transcorregut el termini voluntari de
pagament.
4. Quan el deute no ingressat dins del període voluntari se satisfaci abans que hagi
estat notificada la provisió de constrenyiment, s’aplicarà el recàrrec executiu, que és del
5%. Posteriorment, s’aplicaran els recàrrecs de constrenyiment reduït i de
constrenyiment ordinari, segons correspongui, d’acord amb allò establert per l’article 28
de la llei general tributària.
5
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Article 5: Aprovació i modificacions de padrons
Substituir l’actual text de l’article 5 per tal d’aclarir el tràmit, quedant el redactat
següent:
Article 5: Aprovació, modificació i exposició pública de padrons
1. La junta de govern local aprovarà els padrons fiscals municipals, quan no sigui
expressament delegat des de l’Alcaldia a altre òrgan municipal.
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, com
també les resultants de les declaracions d’alteració, reglamentàries, que hagi de
presentar el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que
preveu l’article 102 de la llei general tributària i disposició addicional 14ª del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, que s’iniciarà el mateix
dia dels períodes de cobrament corresponents.
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 11: Beneficis fiscals
Substituir l’actual redactat del punt 3
3. Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals trobar-se al
corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament.
Pel següent:
3. Serà requisit
passiu no tingui
municipal, llevat
tinguin concedit
suspensió.

indispensable per a la concessió de beneficis fiscals que el subjecte
deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda
que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu,
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva

Afegir l’article 14 bis per tal d’incloure el detall de la notificació administratives,
d’acord amb el detall següent:
Article 14 bis: Notificacions administratives
1. 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.
2.

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.

3.

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.

4.

Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el
document a la bústia del domicili de l’interessat.
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5.

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.

6.

Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els
termes establerts reglamentàriament.

Article 16: Ajornaments i fraccionaments
Substituir l’actual redactat del punt 8
8. No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és
inferior a 10.000 € i els terminis proposats per al pagament són igual o inferiors a 24
mesos.
Pel següent:
8. No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és inferior a
18.000 €.
Article 18: Declaració de crèdits incobrables
Substituir l’actual redactat del punt 2 pel següent:
a)
Els criteris a aplicar per a la declaració de crèdits incobrables estaran regulats
per la normativa pròpia de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en virtut de la delegació efectuada el 26 de gener de 2012, en relació amb la
recaptació executiva.
Eliminar el punt 3:
b)
No s’aplicaran les presumpcions establertes en el punt 2 d’aquest article quan
existeixin altres indicis que permetin concloure que el cobrament del deute és possible.
Disposició addicional segona
Substituir l’actual text per canviar Finances per Hisenda i quedarà redactat de la
manera següent:
Els models dels tràmits administratius relatius als ingressos fiscals municipals seran
establerts per circular del regidor/a delegat/da d’Hisenda de la Corporació a partir de les
propostes presentades des de la Tresoreria municipal i des del Departament de
Rendes, i amb l’informe favorable de la Intervenció municipal.
 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 8è.
Liquidació
Substituir l’actual redactat del punt 1 per especificar com es poden exigir els preus
públics, que quedarà de la manera següent:
1. L’Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació,
ingrés directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament per via domiciliació
bancària.
Modificar el redactat del punt 2 per tal d’incloure regulació sobre serveis de tracte
successiu i en conseqüència el punt 2 actual passarà a ser el punt 3. El redactat és el
següent:
2. Quan es tracti de prestació de serveis municipals de tracte successiu, el cobrament
de les quotes successives serà objecte de padró.
7
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 IMPOSTOS:
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Article 7é. Bonificacions
Modificar el punt 3 per eliminar del text la paraula inferior a detectades als paràgrafs 2,
3 i 4 en l’apartat que regula la determinació del percentatge de bonificació, atès que hi
figuren per error i quedaran redactats de la manera següent:
Habitatges amb valor cadastral comprés entre 100.000 i 150.000 euros
Habitatges amb valor cadastral comprés entre 150.000 i 200.000 euros
Habitatges amb valor cadastral comprés entre 200.000 i 250.000 euros
Afegir al final de l’últim paràgraf de determinació del percentatge d’aquesta bonificació:
Als efectes del còmput de nombre de fills, en el cas que una família nombrosa tinguin
algun dels dos fills o filles amb una discapacitat reconeguda, comptabilitzaran conforme
estableixen les normes reguladores de la condició de família nombrosa.
Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa, segons la regulació legal
aplicable, no sigui conseqüència del nombre mínim de 3 fills, s’aplicaran així mateix els
beneficis previstos per al grup “Famílies nombroses amb 3 fills/es”, o si s’escau, el que
el substitueixi o al que sigui assimilable atesa la situació concurrent.
Eliminar del paràgraf 3 la paraula monoparental i del 4 la paraula monoparentals,
atès que les famílies monoparentals no consten reconegudes per a la bonificació a
l’article 74.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març. El text quedarà redactat de la manera següent:
Es concedirà per al període de vigència del títol de família nombrosa, sempre que
estigui vigent al principi de cada exercici i, a partir dels següents, l’aplicació d’aquesta
bonificació es realitzarà d’ofici en el rebut de l’impost sobre béns immobles mentre no
variïn les circumstàncies familiars. Els interessats hauran de comunicar qualsevol
modificació a l’Ajuntament.
En el cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament les dades
sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació, almenys una vegada, es
veuran alliberats d’aportar novament el títol.
Article 10è. Tipus de gravamen i quota
Modificar el tipus de gravamen dels immobles de característiques especials del 0,89%
al 1,30% que quedarà redactat de la manera següent:
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen general serà el
0,81%, per als béns immobles de característiques especials el tipus de gravamen serà
el 1,30%.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Modificar l’article 4.1.g) d’acord amb l’article 4.1 del Text Refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, atès que preveu l’equiparació de les
persones que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del
33 per cent del grau de discapacitat, així com incorporat els apartats h) i) i j) dins
l’apartat g).
Per aquest motiu, l’apartat actual k) queda com apartat h) i l’apartat l) queda substituït
per i), amb la finalitat d’adaptar-ho al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en
virtut de la delegació realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació, el redactat quedarà de la manera següent:
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g)

Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu,
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu
transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal
en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la
consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100
els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació de
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per un
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni
a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la
discapacitat emès per l’òrgan competent.
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a sol·licitud
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà
conduït per ell mateix o é es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la
qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa
la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Article 3r. Supòsits de no subjecció
Modificar l’apartat 1 per adaptar-ho a la normativa vigent, que quedarà redactat de la
manera següent:
No estan subjectes a aquest impost:
1. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades de les operacions a
les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que aportin a l’empara del que preveu l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en un branca
d’activitat.
Article 4t. Exempcions
Afegir apartat c) a l’article 4 que preveu les exempcions, per introduir l’exempció
com a conseqüència de les transmissions realitzades per dació en pagament de
l’habitatge habitual, amb el redactat següent:
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de
la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del
mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
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Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en que
concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d’execució hipotecària
notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder
evitar la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per a
satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest
requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a
practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronar el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior
als dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la renda de no
residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
Article 5é. Subjectes passius
Eliminar l’apartat 3 de l’article 5è referent al subjecte passiu substitut del contribuent,
d’acord amb el que preveu l’article 123.2 del Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors
hipotecaris del deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial
Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista
a l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui
exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.
Article 12è.
Quota tributària
Modificar el punt 1 per tal de regular l’aplicació del tipus del 13,20% en lloc del
13,40%, d’acord amb el detall següent:
1. La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del
13,20 per cent.
Modificar el paràgraf 1 del punt 2 per aplicar una bonificació del 75% en lloc del 50%,
que quedarà de la manera següent:
2. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost, en les
transmissions mortis causa que afectin l’habitatge habitual del causant, sempre que
els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o
adopció i parelles de fet del causant i que la finca que es transmeti sigui l’habitatge
habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió.
Afegir dins del punt 2 desprès del tercer paràgraf, la regulació de la bonificació en les
transmissions mortis causa dels locals que s’hi exerceix activitat, amb el redactat
següent:
També es concedirà una bonificació del 75% en la quota íntegra de l’impost, en les
transmissions mortis causa de locals en els quals el causant, a títol individual, exercia
efectivament de forma habitual, personal i directa activitats empresarials o
professionals, sempre que els adquirents sigui el cònjuge, els descendents o adoptats o
els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella, constituïdes.
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El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició
en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els dos anys
següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins aquest termini.
Substituir el text actual del paràgraf 4 del punt 2 pel següent:
L’obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de
la data de meritació de l’impost, ha de sol·licitar la bonificació i aportar l’escriptura
d’acceptació d’herència o documentació acceptada en dret.
Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin fora del termini anterior s’han de
considerar extemporànies.
Modificar el text de l’últim paràgraf del punt 2, per actualitzar normativa, d’acord amb el
detall següent:
Si la persona que adquireix la finca és parella del causant, també haurà de presentar
una còpia de l’escriptura acreditativa de la situació de parella de fet o acta de notorietat,
d’acord amb les disposicions vigents sobre unions estables de parelles. Així mateix,
hauran d’acreditar la convivència mínima de dos anys, immediatament anteriors a la
transmissió.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
Modificar el punt 1 que regula les exempcions, concretament els apartats J) i K) que
passaran a tenir el número 7 i 8, respectivament, dins de l’apartat I), per adequar el text
al model d’ordenança de la Diputació de Barcelona, i que quedaran redactats de la
manera següent:
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el
local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una
duració superior als tres mesos i afectin els locals en què es realitzin activitats
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà
una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu
corresponent, atenent el grau d’afectació dels locals per les obres esmentades.
Afegir un nou apartat a continuació que tindrà el número 9, que regula la gestió del
apartats 7 i 8, d’acord amb la redacció següent:
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a
la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada del coeficient
previst en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de
situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament
a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge
de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de
l’impost reduït.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals
Modificar l’apartat 2 per afegir regulació de quan la sol·licitud s’entén desestimada, i
quedarà redactat de la manera següent:
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar
des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a
la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha
d’entendre’s desestimada.
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IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 3r.bis Exempcions i bonificacions
Modificar el text del segon paràgraf de l’apartat 1, per la redacció següent:
També quedaran exemptes de l’impost la restauració íntegra de qualsevol de les
façanes de l’edifici, i la reparació de la totalitat de les cobertes dels edificis o de les
unitats íntegres de terrasses o balcons i dels elements estructurals de l’immoble.
Modificar el redactat del primer paràgraf del punt 4, per incloure previ informe de la
Comissió Informativa de Serveis Generals, que quedarà redactat de la manera següent:
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 per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’interès municipal,
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del
treball.
Article 4t
Base imposable, quota i acreditament
Modificar la redacció de la primera de les circumstàncies que es relacionen en l’apartat
6 de l’article 4t, per tal de regular la devolució de l’import en el cas de denegació de la
llicència o declaració de manca d’efectes de la comunicació prèvia. El nou redactat serà
el següent:
 En cas de desestiment o renúncia a la llicència obtinguda o a la comunicació
prèvia presentada, així com també en cas de denegació de la llicència sol·licitada
o davant la declaració de manca d’efectes de la comunicació prèvia d’obres.
Article 5è
Gestió
Modificar la redacció de l’apartat A), d’acord amb el redactat següent:
A) Comunicacions prèvies d’obres i llicències d’obres menors.
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte
que cal fer amb motiu de la presentació de la comunicació prèvia d’obres, havent de
declarar, el subjecte passiu, la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i
ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
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 al pressupost d’execució material declarat per l’interessat i
signat per l’industrial corresponent, que haurà d’adjuntar a la comunicació, desglossat
per capítols d’obra.
El pressupost serà revisat pels Serveis Tècnics Municipals.
3. L’import referit en l’apartat anterior, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de
fer efectiu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en les entitats financeres en
el moment en què es presenti la comunicació prèvia d’obres, conjuntament amb l’import
que resulti a satisfer per la taxa per llicències urbanístiques.
4. Les sol·licituds de llicències d’obres menors, les quals no estan subjectes a
autoliquidació, hauran de venir acompanyades del pressupost d’execució material,
signat pel tècnic corresponent, el qual serà revisat pels Serveis Tècnics Municipals.
L’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva corresponent, la qual serà notificada al
subjecte passiu perquè procedeixi a efectuar el seu pagament.


TAXES:

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6é Tarifa
Modificar el punt 8 per incloure un nou apartat amb la redacció següent:
8. Certificat d’antiguitat i/o de legalitat ............................................................ 44,50€
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La resta d’apartats s’hauran de numerar de nou a partir del número 9 que li
correspondrà al 8 actual i així successivament.
TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS
Article 4t. Exempcions i bonificacions
Modificar la redacció de l’article 4t per substituir la Comissió Informativa de
d’Administració i Finances per la de Comissió Informativa de Serveis Generals.
Com a norma general, no es concedirà cap exempció no bonificació a l’exacció de la
taxa. No obstant, aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Generals hagin estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricartístiques o de foment de treball, quedaran eximides del pagament de la taxa de la
placa d’obres, així com de la placa oficial senyalitzadora de gual permanent i de gual
d’ús horari.
Article 5è.
Quota tributària
Modificar l’article 5.4 actual per afegir una nova quota per regular la placa oficial de
senyalització de la reserva d’espai d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda:
4. Placa oficial senyalització reserva d’espai aparcament
per a amb mobilitat reduïda ... ....................................................... 230,00€
Com a conseqüència de la inclusió, el punt 4 actual s’ha de numerar de nou amb el
número 5 i canviar la paraula minusvàlid per persona amb mobilitat reduïda.
Continuar amb la numeració nova.
TAXA PER LLICÉNCIES URBANÍSTIQUES.
Article 5è
Quota tributària
Modificar el redactat de l’apartat A.1.3, fent referència a la liquidació d’una quota mínima,
el qual quedaria redactat de la forma següent:
A.1.3. Pròrrogues sobre llicències o comunicacions prèvies ja concedides,
sobre el pressupost de l’obra pendent d’executar..................................... 1,50 %
Es fixa una quota mínima de ......................................................... 44,10 €
Afegir un nou paràgraf al final de l’apartat A.1.3, el qual farà referència a la liquidació de
la quota mínima, proposant la redacció següent:
La quota mínima fixada en els apartats A.1.1, A.1.2 i A.1.3 serà d’aplicació en totes les
liquidacions que es practiquin i que no arribin als imports mínim fixats, ja sigui com a
conseqüència de l’aplicació de bonificacions a la taxa o en els casos de denegació de la
llicència d’obres o de la declaració de la manca d’efectes de la comunicació prèvia
d’obres presentada.
Modificar el text del primer paràgraf de l’apartat A.11, per afegir que s’ha de tenir en
compte la quota mínima fixada, amb la redacció següent:
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.
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Modificar el text que regula l’import mínim a satisfer en concepte de residus fixat en
l’apartat D, d’acord amb el detall següent:
Residus previstos en el projecte:
Per tona .................................................................................
11,00 €
Mínim ....................................................................................
150,00 €
Article 6è
Exempcions i bonificacions.
Modificar el text del darrer paràgraf de l’apartat número 1, que quedarà redactat de la
manera següent:
També tindran una bonificació del 50% de la taxa les divisions horitzontals dels
immobles, sempre i quan aquesta divisió permeti acollir algun dels fills/es del
propietari/ària, que hauran de tenir aquest habitatge com a primera residència, per
poder gaudir de la bonificació.
Modificar la redacció de l’apartat número 3, per canviar la Comissió Informativa
d’Administració i Finances per la de Serveis Generals:
3. Aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Generals, hagin estat declarades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques 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.
Article 7è.
Acreditament
Modificar el text de l’apartat 4 que fa referència a la denegació, renúncia o desistiment
de les llicències o assabentats d’obra, d’acord amb la redacció següent:
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 i A.1.3 de l’article 5è de la present ordenança.
2. En el cas de renúncia o desistiment 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 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 i A.1.3 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 i
A.1.3 de l’article 5è de la present ordenança.
Article 9è.
Liquidació i ingrés
Modificar la redacció dels apartats a) i b) del punt número 1, en el sentit següent:
1. a)

Les quotes de les taxes relatives a les comunicacions prèvies d’obres,
s’ingressaran mitjançant el sistema d’autoliquidació, havent de declarar, el
subjecte passiu, la base del pagament a compte, determinant l’import, d’acord
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amb l’establert a l’article 5è de la present ordenança, i ingressar-lo en els terminis
fixats en aquest article.
L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentarse 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 desglossat
per capítols d’obra declarat per l’interessat i que haurà d’adjuntar a la
comunicació.
L’import referit en l’apartat anterior, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà
de fer efectiu en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en les entitats
financeres en el moment en què es presenti la comunicació prèvia d’obres,
conjuntament amb l’import que resulti a satisfer per l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Si després de presentar la comunicació prèvia d’obres, es modifica o s’amplia el
projecte de l’obra, ja sigui a instància del peticionari o d’ofici per la pròpia
administració, els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació
complementària respecte al pressupost corresponent a la part modificada, d’acord
amb el que s’estableix en el segon paràgraf del present article.
Aquesta quota tindrà la consideració de provisional fins que l’Ajuntament no
comprovi que la mateixa s’ha aplicat d’acord amb les normes reguladores de la
taxa. Si fos correcta, s’entendrà la liquidació com a definitiva i, en cas contrari,
l’Ajuntament practicarà la liquidació complementària resultant, deduint, si és
procedent, el que es va ingressar en provisional.
c) Respecte a les llicències d’obres majors i a les llicències d’obres menors, una

vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació provisional sobre la
base que l’administració hagi calculat per liquidar l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
TAXA PER LLICÉNCIES, COMUNICACIONS PRÉVIES I CONTROLS POSTERIORS
A L’INICI DE LES ACTIVITATS
Article 4t. Base imposable i tarifes
B) Activitats no incloses a l’apartat A:
Modificar la redacció del punt número 5, sense que la modificació afecti l’import de la
taxa, el qual quedarà redactat de la manera següent:
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 €
Afegir en el número 8 un nou punt, amb la redacció següent:
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 €
Suprimir el punt número 12, relatiu als despatxos professionals habilitats en domicilis
particulars que no estan oberts al públic, en virtut de l’informe emès per la enginyera
municipal.
Modificar la redacció del punt número 13 actual, el qual quedarà redactat de la manera
següent:
13. Declaració responsable per legalitzar els habitatges d’ús turístic,
per cada habitatge .....................................................................................100,00 €
Com a conseqüència d’afegir en el número 8 i eliminar el punt 12, la resta d’apartats
s’hauran de numerar de nou.
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Modificar els tres paràgrafs que apareixen al final de l’apartat B) per incorporar la
reducció per al proper any 2016, d’acord la línia d’actuació recollida en el PAM 20152019 i que quedarà redactat de la manera 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 2016 es reduirà la quota de la taxa en un
25% per les activitats incloses del punt número 1 al 11, ambdós inclosos, de l’apartat B
d’aquest article.
Aquesta reducció de la quota és acumulable a altres bonificacions que s’especifiquen a
la present Ordenança.
La resta de punts d’aquest article no es poden acollir a aquesta reducció de la quota.
Modificar el tercer paràgraf de la lletra L) de l’apartat B) per canviar la Comissió
Informativa d’Administració i Finances per la de Serveis Generals. El nou redactat serà
el següent:
La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Generals, si escau, per la Junta de Govern Local.
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 4t.
Beneficis fiscals
Modificar el punt 5 de l’article 4 per canviar la Comissió Informativa d’Administració i
Finances per la de Serveis Generals. El nou redactat serà el següent:
La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà
de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Generals, en el seu cas, per la Junta de Govern Local.
Article 5è.
Quota tributària
Modificar el punt 2.6 per actualitzar text “Resta de comerços i molt petita indústria” per
“Activitats no incloses en els altres apartats, mantenint la mateixa quota, que quedarà
redactat de la manera següent:
2.6. Activitats no incloses en els altres apartats ................................... 205,85 €
Modificar el punt 2.7 per tal de restablir la quota de 100,00 € per la de 134,20 €,
d’acord amb el detall següent:
2.7. Habitatges ..................................................................................... 134,20 €
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN EL
MERCAT MUNICIPAL
Eliminar l’apartat F) de l’article 5 per afegir-ho dins l’ordenança que regula la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecánica en terrenys d’ús públic local. El text és
el següent:
F) Aparcament exclusiu d’usuaris particulars:
1. Vehicles de quatre rodes, al mes ......................................
65,00 €
2. Vehicles de dues rodes, al mes ........................................
30,00 €
3. Per reposició del comandament del pàrquing ....................
40,00 €
Una vegada eliminat l’apartat F) s’ha de modificar els apartat següents.
Article 7è. Gestió i ingrés
Modificar el punt 5 per incloure el tràmit de l’autorització de transmissions, d’acord amb
el redactat següent:
Les persones titulars d’una o varies parades del Mercat Municipal hauran de sol·licitar
prèviament l’autorització a l’Ajuntament del Masnou per a la transmissió d’aquestes
parades, fent constar en la seva petició les dades necessàries de la persona a qui li vol
transmetre.
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La Junta de Govern Local aprovarà l’autorització de la transmissió i aquest acord serà
notificat a la persona que transmet la parada amb la indicació de l’import que haurà de
satisfer. La persona que transmet haurà de tramitar la baixa de la taxa per recollida
d’escombraries industrial, presentant escrit al registre general d’aquest ajuntament, així
com la baixa o modificació de l’ impost sobre activitats econòmiques a l’Administració
d’Hisenda.
L’acord d’autorització també serà notificat a la persona que ha adquirit la parada, i haurà
de presentar l’escriptura relativa a la transmissió en el termini màxim d’un mes comptat
des del dia següent a la recepció de la notificació de l’acord i tramitar el canvi de nom de
l’activitat a la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’alta al cens de l’ impost
sobre activitats econòmiques a l’Administració d’Hisenda.
Com a conseqüència de la modificació el punt número 5 actual passarà a tenir el 6.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DE LA
SALA CAPITULAR AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS
Article 4t. Quota tributària
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat de la manera següent:
La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la Sala Capitular
d’aquest Ajuntament és de 250,00 euros.
Article 5è. Beneficis fiscals
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat de la manera següent:
Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el corresponent justificant del padró
municipal d’habitants, acreditin estar empadronats en el municipi del Masnou amb una
antiguitat mínima d’un any, gaudiran d’una bonificació del 60% de la quota assenyalada
en l’article 4t.
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 4t.
Quota tributària:
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat de la manera següent:
La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat
següent:
- Quota fixa de 12,00 € 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

1
2
3
4

De 0 a 72 m
3
De 72,01 a 144 m
3
De 144,01 a 216 m
3
Més de 216,01 m

3

Tarifa variable
(abonat/any)
3,85 €
7,70 €
15,39 €
30,78 €

 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
Modificar l’article 7è. per actualitzar la gestió
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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Els subjectes passius hauran de presentar, abans del dia 30 d’abril de cada any,
autoliquidació de les taxes meritades durant l’exercici anterior, en relació als ingressos
bruts obtinguts.
L’ingrés es formalitzarà mitjançant liquidació o autoliquidació.
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
Derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització o l’aprofitament
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil, en execució de varies sentencies dictades pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i que han estat declarades fermes.
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
Article 5é
Tarifa
Modificar el punt 1.3 de l’apartat C) per esmenar ml per €, que quedarà redactat de la
manera següent:
1.3. Autorització transmissió parada mercat setmanal ........................................ 44,00 €
Modificar l’últim paràgraf de l’apartat C) per actualitzar l’àrea de Municipi per la de
Serveis Generals, que quedarà redactat de la manera següent:
 Altres períodes d’instal·lació aniran d’acord amb el permís corresponent per part de
l’àrea de Serveis Generals. El període màxim d’instal·lació és d’un mes.
Modificar el punt 5 de l’apartat D) Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i d’altres
instal·lacions anàlogues per incloure que la quota mínima al dia és per unitat, d’acord
amb el detall següent:
5.

Camions, per càrrega i descàrrega, mudances,
muntatge de grues i similars i talls de carrer, quota
mínima al dia per unitat (camió, grua i similar) .............................. 46,50 €

Article 6è. Meritació
Modificar el primer paràgraf de l’article 6 per regular la meritació dels aprofitaments
tant de caràcter temporal com anual, i quedarà de la manera següent:
1. Neix l’obligació de pagament en el cas de noves llicències d’ocupació, en el
moment de sol·licitar la corresponent llicència.
2. En els supòsits d’inici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
de caràcter anual, l’import de la quota resultant es calcularà proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en
què es produeix l’inici de l’aprofitament.
3. En el cas d’aprofitaments de caràcter anual ja autoritzats, la meritació es
produirà el dia 1er de gener i el període impositiu i comprendrà l’any natural.
4. En els supòsits d’inici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
de caràcter temporal (maig a octubre), l’import de la quota resultant es calcularà
en funció del trimestre en que sol·liciti la llicència.
a) Si la sol·licitud és abans o iniciat el primer trimestre que comprèn els mesos
maig, juny i juliol haurà d’abonar el 100% de la quota.
b) Si la sol·licitud es realitza iniciat el segon trimestre que comprèn els mesos
d’agost, setembre i octubre haurà d’abonar el 50% de la quota.
5. En el cas d’aprofitaments de caràcter temporal (maig a octubre) ja autoritzats, la
meritació es produirà el dia 1er de gener i el període impositiu serà trimestral i
comprendrà el període temporal autoritzat, és a dir, primer trimestre maig, juny i
juliol; i segon trimestre agost, setembre i octubre.
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Article 7è. Gestió i ingrés
Modificar el punt 2 i el 3 actuals per afegir la regulació del prorrateig de les baixes
referents a les autoritzacions temporals i anuals, amb el redactat següent:
2. Les baixes de les autoritzacions per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires de caràcter temporal s’hauran de cursar com segueix:
- Les baixes sol·licitades fins 31 de desembre, tindran efectes pel primer
trimestre de maig a juliol.
- Les baixes sol·licitades fins 30 de juny, tindran efectes pel segon trimestre
d'agost a octubre.
Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de
l’exacció.
3. Les baixes de les autoritzacions anuals per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires, s’hauran de cursar, com a màxim, l’últim dia laborable de
cada trimestre natural, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin
aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
Com a conseqüència d’aquesta inclusió s’hauran de tornar a numerar a partir del 2
actual que ara tindrà el 4 fins al final.
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL.
Article 5è.
Tarifa
A) Estacionament exclusiu limitat i controlat:
“en zona blava”, per minut pre-pagat:
1.2. TRAM B:
1.2.8. 60 minuts ................................................
1.5. Anul·lació de denúncia ...............................................................

0,75 €
6,00 €

“en zona taronja”:
2.3. Anul·lació de denúncia ...............................................

8,00 €

1.

2.

Modificar l’apartat E) actual que regula comandament pilones per afegir l’aparcament
exclusiu d’usuaris del Mercat Masnou, amb el redactat següent:
E) Aparcament exclusiu a l’Edifici Centre, per usuaris particulars:
1. Vehicles de quatre rodes, al mes ......................................
65,00 €
2. Vehicles de dues rodes, al mes ........................................
30,00 €
3. Per reposició del comandament del pàrquing ....................
40,00 €
Afegir el punt 5 a l’article 7è per regular el dipòsit del comandament de l’aparcament
de l’Edifici Centre i del Mercat Vell, amb el redactat següent:
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.
Segon.- 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.
Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de
gran difusió de la província.
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense
necessitat d’acord plenari.
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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.
Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i
el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1
de gener del 2016 i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.”
El Sr. Jordi Matas
El fet de treballar al mateix temps ingressos i depeses, que presentem aquesta nit,
permet tenir la perspectiva completa de les finances municipals. Els ingressos previstos
per al 2016 tenen la seva base en el comportament real i la seva estimació de tancament
del 2015, motiu que obliga a ser prudent davant les xifres i que garanteix l’equilibri
financer de la corporació. Aquest equilibri financer ha de permetre la bona salut de les
finances municipals en aquest inici de mandat fruit de l’esforç que va suposar el mandat
anterior en temes financers per a aquest Ajuntament. La situació d’endeutament que es
preveu per a l’any 2016, del 45,7 %, contrasta amb la dels anys d’inici de mandats
anteriors ―55,56 el 2007 o 83,56 el 2011―, amb la gestió efectuada en el mandat del
senyor Pere Parés i el meu predecessor, el senyor Birba, permet, tal com ja vam
preveure, que en aquest curs polític 2015-2019, si no sorgeix cap daltabaix, es tingui la
capacitat inversora i de despesa per fer front a les necessitats dels nostres conciutadans.
Moltes de les propostes amb modificacions de les ordenances fiscals que presentem són
aspectes tècnics, com han pogut comprovar. Puntualitzacions de tractats per personal de
l’Ajuntament. Ara bé, també hi ha modificacions que proposem de taxes per fer front al
pressupost previst. L’import del capítol d’ingressos és de 23.190.000 €, enfront dels
23.047.585,07 € de l’any anterior. Estem amb un 0,62 % d’increment pràcticament, per
tant estem igual que l’any anterior. Del pressupost d’ingressos, si descomptem els
imports d’inversió i el pagament del capítol 7 de transferències de capital, esdevé una
davallada en el global de 281.884 €, un 1,31 menys. Aquests menors ingressos ordinaris
es deuen bàsicament al capítol 4, transferències corrents, on les xifres disminueixen
354.000, un 5,75 %. Aquí cal indicar que l’aportació de l’Estat al finançament del municipi
disminueix en 310.000 €, així com, la participació en tributs de les comunitats autònomes
en 220.000 €. Per contra, preveiem un augment de les subvencions de la Diputació de
Barcelona de més de 150.000 €.
Aquest menor ingrés del capítol 4, així com l’estimació a la baixa de molts ingressos de
taxes municipals, llicències urbanístiques, llicències i comunicacions prèvies, inicis
d’activitats, taxa cementiri, ha fet que aquest Equip de Govern decideixi restituir aquelles
taxes o una part que l’any passat es van treure o rebaixar. En concret, estem parlant de
taxes de clavegueram i escombraries.
També cal destacar cap al 2016, la recaptació per l’IBI seguida com aquest any. Es du a
terme per part de l’oficina de la gerència del cadastre del Ministeri d’Hisenda una
actualització dels valors cadastrals, ja que recomanen que tots els municipis de l’Estat
tinguin els béns valorats entorn del 50 % del seu valor de mercat real. A efectes del
Masnou, aquest 10 % que compensa la separació de la càrrega del 10 % de l’IBI des del
2012 s’ha produït. Per tant, es rebaixa el tipus i torna el mateix existent al 2011, del 0,81
en lloc del 0,891 d’aquest període 2012-2015. A efectes de plusvàlues i per compensar
aquesta modificació sobre valors cadastrals, es redueix el percentatge del 13,14 al 13,20.
Aquesta decisió fa que els ingressos previstos per al proper any estiguin en línia amb
l’any actual i, per tant, permetin mantenir, entre d’altres, totes les polítiques de xoc dels
serveis socials, tan necessària en aquests temps de crisi, així com, destinar finalment
més recursos a la millora i manteniment del nostre poble, que tanta manca té dels seus
edificis, fases jardins, carrers i platges. El pressupost 2016 preveu inversions per valor de
2.000.000 €. Aquest 2015 ha estat d’1.211.701 €, per tant, tenim ―com deia abans― un
65 % més de capacitat inversora. No hem de deixar de destinar recursos, especialment
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per corregir el deteriorament de l’espai públic, invertir en el municipi és ajudar a reactivar
l’economia i fer un Masnou millor, on val la pena viure.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Aniríem a les esmenes presentades, si els sembla, pels
grups municipals a la modificació de les ordenances fiscals que avui presenta el Govern.
Hi ha esmenes per part del Grup Popular? Senyor Federico de las Heras, si les vol
defensar.
El Sr. Federico de las Heras
Sí, gràcies senyor alcalde. Jo faré una breu exposició amb un resum de les esmenes, el
que és la defensa de la posició, tant de les esmenes a les ordenances com del que és el
pressupost, ho faré en una sola intervenció en el segon bloc d’exposició.
Aquí, el senyor Matas ens ha fet un repàs una mica d’aspectes tècnics i passa una mica
per alt algunes de les pujades que ens han entrat en aquestes ordenances. El tema de
les escombraries, la taxa d’escombraries i habitatge, ens la toquen...
El Sr. Jaume Oliveras
Senyor de las Heras, vostè hauria ara de defensar les esmenes.
El Sr. Federico de las Heras
Bé, ho deixaria...
El Sr. Jaume Oliveras
Si fa posicionament sobre la proposta del Govern, ho faríem, si de cas, al final si li
sembla.
El Sr. Federico de las Heras
Val, doncs, la lectura de les esmenes les tinc. Faig una lectura ràpida de les esmenes.
Taxa d’escombraries i habitatges, no estem d’acord amb l’increment de 174, mantenir
l’actual. Amb el tema de les bonificacions amb les transmissions mortis causa sobre
locals on s’exercia l’activitat per part dels causants, demanem canviar de 2 a 5 anys la
dedicació per poder gaudir de les exempcions.
Havia demanat també que en les juntes de govern local les aprovacions que hi hagi de tot
tipus de preus i altres aspectes siguin amb aprovació a comissió informativa.
La quota de l’IBI del 0,81, no hi estem d’acord; amb el tema de l’IBI, després ho
exposarem.
En el tema de l’aparcament de minusvàlids, hi ha una taxa de 230 €, vam matisar que no
estem d’acord amb aquesta taxa. En l’article 5 sobre taxes de llicències urbanístiques hi
ha un gravement sobre les pròrrogues amb el qual tampoc estem d’acord, per la gent que
prorrogui. En la mateixa taxa, en l’article 7, el punt 1, hi hauria uns que plantejaven
inicialment un 50 % per casos de negació de llicències, vam manifestar la nostra posició
en aquest punt. La taxa de clavegueres, optem per mantenir-la a zero, tal com ha estat
fins ara i els taxes d’estacionament de vehicles, així com les multes per anul·lacions de
denúncia mantenir-les en el nivell que teníem fins ara. Bàsicament serien aquestes.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Hi ha alguna resposta per part del ponent? I després
passaríem a votació.
El Sr. Jordi Matas
Sí, per part del Govern, volia dir que no acceptaríem les esmenes que presenta. Algunes
consultes sense especificar i altres creiem que no és convenient.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Les explicacions les faríem al final conjuntes, les esmenes amb la
proposta de govern, com hem dit abans. Passaríem, per tant, si els sembla a la votació
de les esmenes del Grup Popular si no hi ha cap inconvenient. Les votaríem en bloc.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 1 vot a favor i 8 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors), s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedarien rebutjades les esmenes del Grup Municipal del PP. Continuaríem amb el
debat de les esmenes, pel Grup Socialista, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Un primer apunt, després de sentir l’explicació del regidor
d’Hisenda, sentir el nom del senyor Llorenç Birba i també de capacitat inversora, i m’ha
vingut de cop i volta el milió cinc-cents mil euros de Kangeiso, que bé anirien si aquest
govern els tingués ara. No els hagués hagut de pagar.
Bé, en tot cas passarem a la lectura de les esmenes del Partit Socialista. El que faré és
no llegir íntegrament les esmenes sinó només una explicació breu.
El Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya ha presentat tres esmenes a
impostos i onze a taxes. Pel que fa a l’impost sobre béns immobles: estem totalment en
contra de l’eliminació de la paraula monoparental, que creiem que l’argument que ha
proposat el Govern per eliminar les famílies monoparentals dels beneficis, és a dir, que
no constem com a reconegudes, que no consten com a reconegudes a la legislació,
doncs no és motiu suficient. Creiem que es tracta d’una decisió política i per això
demanem equiparar amb tots els beneficis d’aquestes ordenances les famílies
monoparentals, exactament igual que a la resta de tipologia de famílies que se’n
beneficiïn.
Respecte a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
insistim en el reconeixement de les famílies monoparentals i, tot i que acceptem les
bonificacions en les transaccions mortis causa, en tant que és un impost indirecte,
personal, subjectiu i progressiu, que grava els increments de patrimoni, estem parlant de
les herències, de la transmissió per herència per mort d’una persona, ja afecti l’habitatge
habitual del causant o la seva activitat, creiem necessari establir uns topalls en
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l’increment de la bonificació, tal com la proposa el Govern. I d’aquesta forma en el primer
cas, en el cas dels hereus entre familiars, estimem que la bonificació del 75 % que
proposa el Govern de la quota íntegra de l’impost s’hauria d’aplicar quan l’import de
l’herència no superi els 450.000 €, en el cas d’habitatges, i 750.000 € en el cas
d’activitats, mantenint el 50 % en la resta de casos. És a dir, estem d’acord en què la
rebaixa del 50 % sigui del 75 %, però amb un topall per evitar beneficiar a les persones
que ja per si tenen molts diners.
A la taxa per a concessió de plaques, patents i altres distintius generals, aquí fem una
correcció d’estil que el Govern proposa i que sembla que ha estat acceptat, del tema
minusvàlid i substituir aquest mot pel de persona amb discapacitat i/o mobilitat reduïda.
A la taxa per a llicències comunicacions prèvies i controls posteriors de l’inici de les
activitats, aquesta proposta ha estat retirada pel Govern, és a dir, era una proposta que
constava o ha estat retirada. A la taxa per escombraries, aquí, si m’ho permeten, sí que
m’allargaré una mica més. No acceptem l’argument del Govern per l’increment de la
quota de 100 € a 134,20 €, que ara es proposa per una manca de justificació tècnica. De
fet, l’únic argument que ens ha estat facilitat és que en la proposta anterior no presentada
per l’Equip de Govern es va minorar la quota de 134,20 a 100 €, sense cap justificació ni
estudi. I nosaltres, és a dir, el Govern, proposa mantenir la que ja existia. En l’actualitat, el
cobrament de la taxa es deu a la prestació del servei obligatori de la recollida
d’escombraries, d’habitatges, allotjaments i locals o els establiments on s’efectuïn
activitats. L’import d’aquesta taxa neix en el moment en què s’inicia el servei i ha de cobrir
íntegrament el servei prestat. De fet, l’informe d’Intervenció 94/2015 deixa clar que
l’import estimat de les taxes s’establirà respectant els següents límits:
El màxim, que no haurà d’excedir en el seu conjunt del cost real previsible del servei, i el
mínim, que hauran de cobrir el cost del servei o de l’activitat constituït del fet imposable,
és a dir, no pot superar però tampoc pot ser menys d’aquest servei.
En l’actualitat, no ens consta cap estudi tècnic i econòmic justificatiu dels costos del
servei, ni informe tècnic que fonamenti el càlcul que el Govern presenta i la seva aplicació
manté el mateix criteri dels darrers anys, consistent en una quantitat fixa per unitat de
local que es determina en funció de la naturalesa o destí dels immobles.
Creiem, jo crec que és una proposta que fem al Govern, que s’hauria d’estudiar una
proposta de taxa calculada a partir de dos paràmetre diferents, és a dir, el nombre de
residents que comparteixen l’habitatge i el valor cadastral de cada habitatge. Aquesta
seria una proposta a estudiar, però vista la proposta del Govern, nosaltres entenem que
els imports que tenen destinats als costos de recollida de residus estan definits a una
sèrie de partides. Aquestes partides suposen un import d’1.233.200,04 €, aquest és el
cost que queda recollit a les partides que el Govern ha destinat per a la recollida de
residus, d’acord? És clar, en canvi per al servei d’escombraries hi ha una previsió inicial
d’1.685.000 € segons el cost i quedaria cobert amb escreix.
Nosaltres hem realitzat els càlculs del que suposaria l’aplicació de l’ordenança i en
l’actualitat, si apliquem els càlculs tal com està definida actualment l’ordenança, l’import
que es recull actualment, segons els nostres càlculs, suposa un 1.343.000 €, més
d’1.343.000 €, és a dir, en l’actualitat amb 100 € per la taxa ja es recull amb escreix
aquells diners que segons la previsió de pressupostos del Govern costa el servei de
recollida de residus. Nosaltres hem fet un càlcul d’acord amb la informació que tenim,
acceptem que pot ser que no estigui ajustat, ens falti alguna informació. Hem demanat,
tampoc no hem disposat d’aquesta informació. Però, és clar, si apliquem l’increment
previst pel govern de 100 € a 134 € resulta que els imports que passaran a cobrar, és a
dir, els guanys que tindrà el Govern, l’Ajuntament, serà d’1.714.000 €. És a dir, una xifra
―perquè vostès ho sàpiguen―, una xifra que supera els 480.000 € de diferència.
Nosaltres hem fet un càlcul respecte al que hauria de ser la taxa i proposem una rebaixa,
una rebaixa de la majoria de trams amb pocs euros i deixaríem la taxa d’habitatges i per
amarrar amb 90 €. El cost d’aquesta rebaixa que hem proposat al Govern suposaria una
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despesa, és a dir, un ingrés d’1.233.218 € ajustada al cost que té el Govern definit a la
proposta de pressupostos. És cert que aquí no es comptabilitzen ni costos indirectes ni
altres costos que puguin sorgir, però tampoc no en tenim coneixement, no ens l’han donat
i no podem saber què abasten. Per tant, la proposta que nosaltres fem al Govern és fer
una rebaixa d’aquesta taxa, ajustada en els imports que hem esmentat.
Pel que fa a la taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala capitular
amb motiu de la celebració de casaments, nosaltres creiem que aquesta taxa està
sobredimensionada, el nostre grup estima que la hauria de ser de 150 € per enllaç i que,
a més a més, demanem que es mantingui la bonificació del 75 %.
Pel que fa a la taxa de clavegueram, també m’hauré d’estendre una miqueta. En la taxa
pel servei de clavegueram, nosaltres no estem d’acord amb la proposta del Govern, ja
que, tal com està redactada, penalitza les persones més respectuoses amb el medi
ambient i que fan menys ús d’aigua i del clavegueram. Nosaltres proposem eliminar la
quota fixa i establir una quota vinculada exclusivament al consum, on els blocs amb
menor consum siguin menys penalitzats. Tot i que vam demanar conèixer l’argument del
Govern o la justificació tècnica d’aquesta taxa, la resposta que vam obtenir va ser que la
proposta anterior no presentada per l’Equip de Govern es va deixar la part fixa com a
variable zero i és molt necessari continuar disposant de recursos per treballar en la
millora i manteniment de la xarxa, atès el seu estat. Nosaltres haguéssim volgut disposar
d’un estudi tècnic que justifiqués la necessitat de tenir aquesta taxa fixa, un estudi tècnic
que justifiqués que hi ha unes necessitats mínimes que tot veí del Masnou hauria
d’assumir. Aquest estudi, doncs, no l’hem tingut.
Nosaltres no estem d’acord amb el cost que s’ha plantejat, amb el cost de la gestió del
servei, ho he expliquem a la taxa, i el que sí que fem és proposar al Govern que estableixi
un nou tipus de tram. Llavors, aquesta proposta suposaria un recàlcul dels costos,
d’acord. Aquests trams, és a dir, ells proposem quatre trams, com ara nosaltres
proposem sis trams, i repercutir els costos, és a dir, estem d’acord en l’import que
proposa l’Ajuntament, l’acceptem, si més no l’acceptem. Però aquests diners que el
Govern proposa que es destinin a la neteja i la gestió del clavegueram que repercutís de
forma proporcional entre els diferents trams. Llavors, nosaltres proposem una revisió de
la taxa amb més trams i que fos repercutida, de forma que quan menys consumeixes
menys has de pagar. Que tothom pagui, és un servei que s’ha de prestar, però que és
evident que aquelles persones que més ús fan de la xarxa, per tant, paguin més. Aquesta
és una proposta que el Govern té damunt la taula.
També fem esmenes a la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
terrenys d’ús públic local. Parlem en aquest cas, parlem de la zona taronja i dels adhesius
que l’Ajuntament dóna a tots els vilatans del Masnou pel fet de tenir censat i pagar
l’impost de circulació. És clar, aquelles persones que desitgen disposar d’aquest adhesiu
poden ser altres veïns, que el cotxe, per una raó o una altra no el tenen censat aquí o els
veïns d’Alella o Teià que ho demanen, els permeten disposar de l’adhesiu pagant la taxa
de 51,50 €. Nosaltres estimem que s’hauria de tenir en compte el preu màxim de l’impost
de vehicles de tracció mecànica, que és de 20 cavalls fiscals en endavant, i que per a
l’any 2015 era de 221,70 € que, arrodonint, fos de 250 €. És a dir, demanem que aquest
pagament per gaudir dels avantatges de tenir l’adhesiu taronja i poder estacionar
gratuïtament, que costi per una persona que no té el cotxe censat el mateix que costa a
un ciutadà del Masnou que sí que té el cotxe censat.
També demanem, per a la taxa per expedició de documents administratius, incrementarne de forma proporcional un 3 % els costos i demanem que alguns documents s’hi
incorporin, i la taxa del cementiri municipal, exactament que l’anterior, que s’incrementi en
un 3 % i una sèrie de conceptes que tinguin una pujada.
També demanem que la taxa per obertura de clots o rases en terrenys d'ús públic i
qualsevol remoguda del paviment o voreres, doncs, el pagament que ara actualment es
fa, doncs, que el mínim sigui de 100 €. Moltes gràcies.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Matas, hi hauria alguna esmena que s’acceptaria
per part del Govern?
El Sr. Jordi Matas
Sí, per part del Govern acceptaríem l’esmena número 3, que és article 12, la quota
tributària punt segon, aquesta que vostè deia, la bonificació del 75 % quota íntegra de
l’impost que s’hauria d’aplicar quan l’import no superés els 450.000 € en cas dels
habitatges i els 750.000 € en cas d’activitats.
El Sr. Jaume Oliveras
S’acceptaria l’esmena tres del Grup Socialista.
El Sr. Jordi Matas
Sí, l’esmena 7 i 8.
El Sr. Jaume Oliveras
L’esmena, perdoneu, l’esmena 4 està incorporada ja?
El Sr. Jordi Matas
Sí, sí, perdona. Aquesta ja estava incorporada.
El Sr. Jaume Oliveras
L’esmena 4 ja estava incorporada, per tant no es votaria. L’esmena 5 està retirada per
part del Grup Socialista.
El Sr. Jordi Matas
Anul·lada. No pel Govern.
El Sr. Jaume Oliveras
Sí, surt retirada perquè el Govern l’ha retirada. Exacte.
El Sr. Jordi Matas
Acceptaríem la 7 i 8, que de fet és un sol punt, amb altres, també coincidíem amb altres
partits, que és el d’establir el preu pels casaments a l’Ajuntament de 200 € i bonificacions
del 75 %. I acceptaríem l’esmena 12, que és la dels informes de la policia i llicències. Tot
la resta no ho acceptaríem.
El Sr. Ernest Suñé
D’acord, moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, quedarien...
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El Sr. Màxim Fàbregas
No, que el Govern no pot acceptar una cosa que no es presenta. Perdó, perquè la
proposta del Partit Socialista és que la taxa per l’aprofitament de la sala capitular sigui de
150 €.
El Sr. Ernest Suñé
No, potser ho han acceptat.
El Sr. Màxim Fàbregas
No, però ell diu que han acceptat 200 €, que no és el que heu proposat vosaltres.
El Sr. Ernest Suñé
Bé, però si accepten l’esmena és que passa a 150 €.
El Sr. Jaume Oliveras
Crec que hi ha hagut una petita confusió. Té raó el senyor Fàbregas, que el que
s’acceptaria per part del Govern és les esmenes presentades, que són similars al Grup
Socialista, les presentades per Iniciativa i per Ciutadans, que és retornar a la situació
d’ara, l’ús de la sala capitular.
El Sr. Ernest Suñé
Sí, jo el que he entès és que acceptava la bonificació del 75 %. Mantenir que aquesta sí,
que la diem exactament, és a dir, el que jo entenia no era els 150 € sinó que acceptava la
bonificació del 75 %.
El Sr. Jaume Oliveras
Aquesta, si de cas, l’acceptarem a posteriori quan defensin vostès les seves esmenes.
Per tant, aquestes esmenes, el que posaríem a votació seria l’esmena 1, l’esmena 2,
l’esmena 6, la 9, la 10, l’11, la 13 i la 14. D’acord? Sí, hi ha alguna votació que vulgui per
separat senyor Fàbregas?
El Sr. Màxim Fàbregas
Sí, senyor alcalde. Nosaltres volem demanar que l’1, la 2 i l’11 siguin un bloc, la 9 sigui un
altre bloc i la resta sigui el tercer bloc. La 1 i la 2 fan referència a les famílies
monoparentals i l’11 al tema dels aparcaments al Mercat Vell, a l’edifici centre i a
Marcel·lina Monteys.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, demanaria votar, primer votaríem l’1, la 2 i l’11. Després la 9, sola. I després la
resta. Algun aclariment més? Anem a votar les esmenes del Grup Socialista l’1, la 2 i l’11.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 7 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
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El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedaria rebutjada l’esmena 1, 2 i la 11. Ara passaríem a votar l’esmena 9.
Resultat: Es desestima la proposta per 13 vots en contra, 2 vots a favor i 5 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i ICV-EUiA-E (2
regidors) hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Queda rebutjada l’esmena 9. I ara passaríem a votar la resta d’esmenes del Grup
Socialista. La 6, la 10, la 13 i la 14.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 7 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedarien també rebutjades la resta d’esmenes. Moltes gràcies. Continuem amb les
esmenes de les ordenances fiscals. Ara passaríem a les esmenes presentades pel Grup
d’Iniciativa. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas. Endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, abans de començar amb la presentació de les
nostres esmenes, vull manifestar la queixa més contundent del nostre grup adreçada a
l’alcaldia, perquè la seva decisió de convocar un Ple extraordinari per debatre en una
mateixa sessió la proposta d’ordenances i la de pressupost per a l’any 2016 només ha
servit, almenys és la nostra opinió, per dificultar la tasca de l’oposició a l’hora de poder
analitzar exhaustivament la proposta del Govern i, a continuació, plantejar-hi les nostres
alternatives.
Malgrat aquesta dificultat, el nostre grup ha estat capaç de presentar esmenes tant a la
proposta d’ordenances, que ara presentarem, com a la del pressupost, i aquí ve una
segona denúncia:
Denunciem també que malgrat el canvi de Govern, abans CiU i ERC i ara ERC i CiU, no
han canviat les formes. Des de la presentació de les nostres esmenes ens hem sentit
absolutament ignorats pel Govern, que no ha fet ni un sòl intent per esbrinar si hi havia
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possibilitats d’aconseguir un acord total o parcial amb el nostre Grup Municipal. I aquesta
actitud ens sembla molt greu ja que, menystenint les nostres propostes, ERC i CiU també
menystenen les 1.183 persones que van votar el nostre grup el passat 24 de maig.
Una vegada fetes aquestes dues denúncies, que crec que era interessant exposar-les i
que servirien també per a l’explicació del pressupost, passo a explicar les nostres
esmenes:
Nosaltres presentem 16 esmenes a la proposta de modificació de les OF i d’aquestes, 4
ho són a l’Ordenança fiscal general:
La primera és a l’art. 11, que regula l’obtenció de beneficis fiscals. L’esmena proposa
afegir, al final de l’apartat 3r, que el Govern ha plantejat modificar, el següent redactat:
“acordada la seva suspensió o sigui usuari dels Serveis Socials municipals, o existeixi
informe d’un treballador o treballadora municipal que acrediti que l’impagament és
conseqüència de la insuficiència econòmica del subjecte passiu”.
Perquè ens entenguin els que no saben de què va. S’està parlant de quines persones
podrien tenir dret a obtenir beneficis fiscals i es diu que no podran obtenir beneficis fiscals
aquelles persones que siguin deutores de l’Ajuntament, però s’estableixen algunes
excepcions i nosaltres plantegem que a aquestes excepcions s’afegeixin aquelles que he
comentat abans. És a dir, si una persona es deutora de l’Ajuntament perquè no té
capacitat per pagar, no per voluntat pròpia, i aquesta incapacitat de pagar l’acredita o bé
el fet que sigui usuària dels Serveis Socials o bé, el fet que hi hagi un treballador o
treballadora que faci un informe dient “aquest senyor o aquesta senyora no paga, perquè
no pot, no perquè no vol” també podria tenir dret a gaudir d’aquests beneficis fiscals.
Aquesta és, doncs, la nostra esmena.
I la segona esmena, que també és al mateix article 11, proposa que, quan es deneguin
beneficis fiscals a la persona sol·licitant, que obligatòriament la denegació sigui raonada i
notificada a la persona que l’hagi sol·licitat. És a dir, no que es denega i ja està sinó que
es raoni per quina raó es denega (perquè no compleix els requisits, per tema ingressos) i
que, a més a més, aquesta denegació a la persona que l’ha sol·licitat se li notifiqui.
La tercera i la quarta esmena són a l’article 14 bis i fan referència a les notificacions
administratives. L’esmena demana que, tant si a la persona que s’ha de notificar no ha
recollit l’avís de la notificació o no ha recollit després la documentació corresponent que
se li havia de donar, el redactat que planteja el Govern que és que es podrà dipositar
l’avís o la documentació en la bústia, sigui canviat per “es dipositarà”. D’aquesta manera
ens obliguem a que l’Ajuntament, els avisos que no hagi pogut lliurar en mà i els
documents que no hagi pogut lliurar en mà, els dipositi a la bústia de la persona a la qual
s’adreçaven o bé els avisos o bé, la documentació. La resta d’esmenes que hem
presentat que són 14, ho són a la proposta d’ordenances fiscals.
Una part de les esmenes pretenen reduir l’import que les famílies hauran de pagar l’any
2016 a l’Ajuntament del Masnou si la proposta que presenta ERC i CiU s’aprova
finalment.
I la presentació la faré en ordre, segons l’efecte econòmic que la seva aprovació produiria
sobre les butxaques de la ciutadania del Masnou:
1. Les tres primeres esmenes que us explicaré afecten a la totalitat de les famílies del
Masnou i són les següents:
La primera, abans hi ha fet esment el regidor del Partit Popular, és la que proposa que els
ciutadans del Masnou no hagin de pagar per la taxa pel servei de clavegueram ni un
euro. Una taxa que recordem que CiU i ERC van aprovar l’any 2012.
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Una taxa que el conjunt de l’oposició, i en el conjunt de l’oposició s’inclouen els qui ara
l’accepten amb modificacions, l’any 2015 vàrem aconseguir aprovar que tingués un cost
zero per a la ciutadania, un cost zero que nosaltres proposem que es mantingui també
per a l’any vinent.
I proposem que al Masnou ningú no pagui per la taxa de clavegueram perquè considerem
que la taxa va ser creada amb una finalitat exclusivament recaptatòria.
Volem recordar als desmemoriats i volem informar als qui no tinguin la informació que,
durant més de 30 anys, les ordenances fiscals del Masnou han estat aprovades sense
incorporar aquesta taxa i que, malgrat això, les clavegueres s’han mantingut en aquells
anys.
I també volem recordar que, enguany, els masnovins i masnovines no hem pagat ni un
euro gràcies a la voluntat de l’oposició en el mandat anterior i que, tot i això, les
clavegueres també s’han mantingut i que, a més a més, tot i que l’Ajuntament no ha
ingressat ni un euro per contribuir a aquest manteniment estem convençuts que, per
tercer any consecutiu, el pressupost de l’Ajuntament es tancarà amb superàvit, falten
pocs mesos per comprovar que no ens equivoquem.
És per totes aquestes raons que nosaltres no compartim ni la necessitat ni l’oportunitat
d’aquesta taxa i, per això, en proposem la suspensió.
Aquesta proposta, si s’aprovés, suposaria que cada família del Masnou, o cada comerç o
empresa, s’estalviaria entre 15,85 € i 42,78 €, en funció de quin sigui el consum d’aigua
que es realitzi.
La segona esmena que presentem, en ordre d’importància, és la que rebutja la pretensió
del Govern d’augmentar el rebut de les escombraries per als habitatges en un 34,2 % per
a l’any 2016, també s’hi ha referit abans el regidor del Partit Popular.
El nostre Grup demana que el rebut corresponent als habitatges quedi congelat i que, per
tant, l’import sigui el mateix que es va aprovar fa un any, a proposta conjunta de
l’oposició, és a dir, que la recollida d’escombraries en el cas dels habitatges tingui un
import de 100 €.
Aquesta esmena, es fàcil fer la resta, si prospera, cosa que ens temem que no passi, farà
que cada família del Masnou l’any 2016 s’estalviï 34,20 €.
I la tercera (que és la setzena de la nostre llista) és la que proposa rebaixar el coeficient
que determina quin import haurem de pagar per als béns de naturalesa urbana, per l’IBI.
Nosaltres demanem que aquest tipus impositiu passi del 0,81% que proposa el Govern al
0,79% que proposem nosaltres.
L’objectiu de la proposta és evitar que, per a l’any 2016, el rebut de l’IBI de totes les
famílies, comerços i indústries del Masnou que ocupin habitatges, locals o que tinguin
aparcaments, es vegi augmentat, i explicaré després per què ha augmentat, tal com
proposa el Govern perquè, aprofitant una norma del govern del PP, CiU i ERC ha decidit
augmentar els valors cadastrals en un 10 %.
Volem afegir, per completar la informació que donava i de fet per contradir la informació
que donava el regidor d’Hisenda al començament de les seves explicacions, que aquest
augment ha estat autoritzat pel govern d’Espanya per als municipis que ho han sol·licitat
perquè, a criteri del seu govern municipal: “Se pongan de manifiesto diferencias
sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para determinar los
valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de
usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.”
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És a dir, demanem a ERC i CiU que no ens expliquin històries, ni a nosaltres ni a la
ciutadania en general.
ERC i CiU no apliquen aquest augment del 10 % en el valor cadastral perquè així ho digui
el Govern de l’Estat, no. Ho fan perquè, abans del 31 de juliol d’aquest any, el Govern del
Masnou, ERC i CiU, van demanar al govern d’Espanya que els autoritzés a augmentar
tots els valors cadastrals del Masnou, tots, en un 10 % i el Govern del PP ho va fer, igual
que ho va fer en altres municipis. Però era una voluntat graciable del Govern fer la
demanda o no fer-la. Si no feia la demanada no es produïa aquest increment del valor
cadastral i, per tant, els nostres rebuts s’haguessin vist rebaixats aquest any un 10 %.
Així, pagarem el mateix l’any 2016 que el 2015, però en definitiva ens estan cobrant un
10 % més del que ens cobrarien.
I per què van fer aquesta demanda ERC i CiU al govern del PP, que no estimen gens ni
mica?, doncs perquè d’aquesta manera compensaven la disminució d’ingressos que
sobre les arques locals es produiria perquè afortunadament el Govern del PP a Madrid
havia decidit deixar sense efecte aquell augment del 10 %, que van aprovar el 30 de
desembre de 2011 i que se’ns ha estat aplicant el 12, 13, 14 i el 15, i que aquest any
havien decidit de deixar sense efecte.
Hi ha quatre esmenes més que, tot i que afecten a col·lectius més reduïts, nosaltres
creiem que és important que siguin aprovades, pel que signifiquen quant a filosofia a
aplicar:
La primera (que és la quarta de la nostra proposta) proposa rebaixar substancialment
l’import de la nova taxa presentada pel Govern municipal per a la instal·lació de la placa
de senyalització de reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
El govern proposa per a aquesta nova taxa un import de 230 €. En canvi, nosaltres
demanem que aquest import es redueixi fins a 123,06 €. No és un caprici. No acceptem
l’argument que fa el Govern en el sentit que si alguna d’aquestes persones té una situació
econòmica que no li permet fer front al pagament podrà acudir als serveis socials de
l’Ajuntament. El nostre grup creu que, en tot cas, la despesa a afrontar ha de ser
compartida entre les persones beneficiàries, d’aquesta reserva i l’Ajuntament i, per això,
proposem que sigui l’Ajuntament qui assumeixi els costos de la mà d’obra i del material
necessari per a la instal·lació de la placa. No pas el cost de la placa i de la barra. Estem
convençuts, però, bé, no sabem per això, si ERC i CiU abans d’implantar o de proposar
aquesta mesura han contactat amb l’entitat ADDEFEM (Associació de discapacitats físics
del Masnou), però ens temem que no ha estat així i no ens costarà disculpar-nos si la
implantació de la taxa sí que ha estat treballada conjuntament entre l’Ajuntament i
l’entitat.
Estem convençuts, però, que l’entitat preferiria que el Govern actués de manera diligent
per l’ús irregular de la tarja de discapacitat per fer servir aquestes reserves, així com
també per sancionar aquelles persones que, sense estar autoritzades, utilitzen
indegudament les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, tal com
denunciava l’entitat a la seva pàgina web el 3 de setembre d’aquest any.
La segona esmena d’aquest grup, que la mantenim en una part perquè s’ha acceptat la
segona part, proposa mantenir l’import de la taxa per celebració de casaments en 200 € i
ja no m’hi estenc més.
I la tercera proposa disminuir la tarifa a pagar per la retirada de vehicles de la via pública,
la grua perquè ens entenguem, ja que considerem que aquest import és excessiu.
La nostra proposta demana que els imports a pagar, en el cas de vehicles de quatre
rodes siguin de 75 € i no els 91,80 € que proposen CiU i ERC. Que per a les motocicletes
de 125 cc o més en paguin 70 € en lloc dels 76 € que proposa el Govern i perquè les
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motocicletes de menys de 125 cc i ciclomotors es pagui només 40 € i no els 45,90 € que
proposa el Govern.
I la quarta i darrera que aquest grup proposa és que la taxa per estacionament de
vehicles en zona blava, a la qual també es referia abans el Partit Popular, mantingui
l’import actual de 0,60 €/h i no s’apliqui l’augment del 25 % que proposa ERC i CiU.
Presentem també dues esmenes més, que són la dotzena i la tretzena, que estan en la
línia del que plantejava el Partit Socialista, que és: tots els ciutadans que utilitzen els tres
aparcaments municipals coberts del Masnou, que són el Mercat Vell, la Plaça Marcel·lina
Monteys i l’edifici Centre, paguin el mateix i paguin 85 € de quota.
Volem, com hem volgut els anys anteriors i no ens n’hem sortit, que s’acabi amb l’actual
situació, que discrimina i penalitza els veïns del casc antic. Ja que els fan pagar 85 € al
mes per aparcar al Mercat Vell, mentre que la resta paga 65 € per aparcar a Marcel·lina
Monteys o a l’edifici Centre. Durant el mandat passat i en diferents ocasions ja vàrem
preguntar al govern de CiU i ERC quina raó justificava que els usuaris del pàrquing del
Mercat Vell paguessin un 30 % més que els usuaris dels altres aparcaments públics i no
vàrem obtenir resposta. Avui reiterem la mateixa pregunta al govern d’ERC i CiU. I
esperem ara tenir èxit i que sí que ens responguin de manera raonada el perquè
d’aquesta discriminació, que entenem que és injustificada.
Nosaltres no hi trobem cap justificació i, a més a més, ens hem mirat tota la
documentació del Ple i, després de mirar-la, tampoc hem trobat a l’expedient cap informe
ni econòmic ni jurídic que justifiqui aquesta diferència de tracte entre persones del mateix
municipi.
La resta d’esmenes plantegen modificacions per a l’atorgament de bonificacions al
pagament d’algunes taxes i impostos a l’Ajuntament.
La primera fa referència a les bonificacions per al pagament de l’IBI i proposa
modificacions en la proposta i consta de dos apartats:
El primer demana, tal com hem demanat des de l’any 2011, que s’ampliïn les
bonificacions en el pagament de l’IBI que la llei ja preveu per als habitatges de protecció
oficial.
Nosaltres demanem aprovar que les bonificacions s’allarguin en el temps més enllà dels
terminis que la llei preveu. La llei diu que les bonificacions es poden atorgar durant els
tres anys següents a la posada en funcionament dels habitatges. Però diem que s’ampliï
el termini perquè la mateixa llei diu que es podria ampliar aquest termini de bonificacions
sempre que l’Ajuntament ho permeti a les seves ordenances fiscals. Per això, nosaltres
proposem que s’atorguin bonificacions esglaonades, des d’un 20 % fins a un 50 %, per
als habitatges de protecció oficial que ja hagin gaudit del benefici els tres anys primers i
que això els permetrà que puguin continuar gaudint d’aquesta bonificació de manera
decreixent en els set anys següents i, per tant, durant deu anys seguits, puguin gaudir de
bonificació.
Si aquesta proposta s’aprova, val la pena comentar que els principals beneficiats seran
els joves que habiten en habitatges públics de lloguer de Can Jordana i de Llevant i,
també, les persones grans que viuen als habitatges de Josep Tarradellas.
Recordem, és un recordatori, que tots aquests habitatges van ser construïts, en el
període 2003-2010, en col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou.
El segon apartat, també de bonificacions respecte a l’IBI, fa referència a les famílies
nombroses:
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Nosaltres proposem que aquelles famílies nombroses que disposin de més d’un habitatge
no rebin bonificacions per l’IBI, si tenen més d’un habitatge, ja tenen suficient capacitat
econòmica. Per tant, no necessiten d’aquesta bonificació. I també proposem, per a
aquelles que només en tinguin un, establir un límit d’ingressos a partir del qual tampoc es
tingui dret a la bonificació, ja que en aquest cas també creiem que si una família
determinada per molt que sigui nombrosa té una capacitat econòmica elevada, no
necessita d’aquest ajut de l’IBI.
Vull afegir aquí que ens congratulem, i això és una cosa que volem reconèixer al Govern,
que no hem hagut de presentar una altra de les esmenes històriques que presentàvem
sempre pel que feia referència a l’IBI. Era aquella que plantejava que s’augmentessin els
percentatges de bonificació del Govern i, també, els criteris de bonificació estiguessin no
només en funció del valor cadastral de l’habitatge, sinó també de la capacitat econòmica
de les famílies i dels membres de la unitat familiar. I això és una cosa que s’ha mantingut.
La segona esmena, d’aquestes relacionades amb els bonificacions, fa referència a
l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana i aquesta l’hem de retirar. I
explicaré per què la retirem.
Aquesta esmena plantejava, en el redactat de les ordenances que se’ns presenta, se’ns
deia, bé a les plusvàlues en determinats supòsits no s’hauran de cobrar. Hi havia set
supòsits, als quals nosaltres érem contraris al fet que s’eximís del pagament de les
plusvàlues. Tots feien referència a una cosa que es diu societat de gestió d’actius
procedents de la reestructuració bancària, la SAREB, “el banco malo” i també els fons
d’actius bancaris. Nosaltres vam plantejar, com a esmena, que això se suprimís. És a dir,
que aquests que estan especulant amb la compra i venda d’habitatges, ja que fan
transmissions patrimonials, fins i tot entre ells mateixos, que paguin per ells. Però resulta
que, malauradament, el Govern del PP va modificar la llei d’hisendes locals i avui el
senyor secretari m’ha dit que hi ha aquesta modificació i, per tant, és una norma d’obligat
compliment. I per això aquesta esmena la retirem, tot i que continuem manifestant el
nostre desacord amb aquesta decisió del Partit Popular de Madrid que, com sempre, el
que fa és castigar els pobres i premiar els poderosos.
I la següent esmena fa referència a l’IAE i consta de dos apartats:
Bé, nosaltres plantegem que la proposta del Govern, que és mantenir una única
bonificació del 30 % per a aquelles empreses que augmentin la seva plantilla amb
contractes indefinits almenys en un treballador, això es modifiqui i que a més
contractacions més bonificació. I, per tant, la nostra proposta és que si el nombre de
treballadors contractats s’incrementa entre un 2 i un 5 %, que rebin un 20 % de
bonificació respecte de l’IAE. Que si l’augment és del 5 al 10 %, que la bonificació sigui
del 30 %, i que si hi ha més d’un 10 %, sigui del 40 %. I, després també, plantegem que
els treballadors contractats siguin treballadors del Masnou, requisit que CiU i ERC van
suprimir en el mandat passat.
I el segon apartat, relacionat també amb l’IAE, és que el Govern planteja que, de totes
les bonificacions que proposa, només se’n pugui gaudir d’una. I nosaltres plantegem que
es pugui gaudir de tantes com convingui, però que la bonificació màxima sigui del 50 %
de la quota que hauria de pagar la persona bonificada.
Després, hi ha un grup format per tres esmenes que són la 5a, 6a i 7a que fan referència
a la taxa d’escombraries.
La cinquena vol eliminar una discriminació, que va introduir el Govern anterior quan, per
poder optar a la subvenció, va posar com a condició inexcusable que el titular de
l’habitatge constés empadronat al Masnou amb una antiguitat mínima de quatre anys.
Nosaltres ens oposem a aquesta discriminació i, per tant, plantegem que això s’elimini.
La sisena i la setena, el que fan és una proposta que planteja augmentar el límit que
permet que les famílies necessitades puguin optar a rebre bonificacions per la taxa
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d’escombraries. Perquè entenem que els límits que planteja el Govern són uns límits
massa baixos.
I, finalment, per no cansar el públic, la quinzena, demana una cosa que és de calaix. No
serveis de res que l’Ajuntament, nosaltres, o el Govern aprovi bonificacions si no s’explica
als ciutadans i ciutadanes que les bonificacions estan aprovades. Per què? Perquè la
gent si no les coneix no les demana. I les bonificacions no s’atorguen perquè sí, s’han de
sol·licitar. Per tant, l’esmena quinzena demana que l’acord d’ordenances que ara votarem
s’inclogui com a obligació de l’Ajuntament de fer una informació pública suficient, a la
població del Masnou, de totes les bonificacions que es recullen en les ordenances fiscals
perquè sabem que, en moltes ocasions, els veïns i les veïnes que podrien gaudir
d’aquestes bonificacions no les demanen perquè no en tenen coneixement. I això és tot
per ara. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per part del regidor d’Hisenda, hi hauria esmenes que s’acceptarien?
El Sr. Jordi Matas
Sí, a veure, el que passa és que ens han canviat l’ordre del que ens havia presentat. Ens
ha confós una mica, però en resum seria l’esmena quinzena, s’acceptaria, aquesta
darrera que ha comentat. Perquè no amaguem res sinó que comuniquem, volem
comunicar la forma. I després acceptaríem la dels casaments, seria la novena, la
Comissió Informativa esmena la novena, que em sembla que és la cinquena. Llavors,
direm que és l’esmena novena que va presentar vostè l’altre dia. Hi havia l’esmena
quarta, ja estava incorporada, queda que en lloc de Comissió Informativa d’Administració
i Finances, Comissió Informativa de Serveis Generals. Això ja estava incorporat des de la
Comissió Informativa.
El Sr. Jaume Oliveras
D’acord, per tant la quarta esmena apartat a) ja està incorporada en la mateixa Comissió
Informativa, entenem. La quarta a) del segon bloc d’ordenances fiscals.
Repassem les esmenes que queden vives. A veure, aquí el que consta és, hi ha dos
blocs, l’ordenança fiscal general que posa quatre esmenes, aquestes quatre es
mantenen.
Després, del segon apartat de les ordenances fiscals per al 2016, el que passaria és que
s’acceptaria la novena i la quinzena per part del Govern. D’acord, i totes les altres es
passarien a votació. La 4 l’apartat b), seria el que es posaria a votació.
El Sr. Màxim Fàbregas
I la que retiro, si m’ho permet, és la segona esmena que planteja la supressió dels
apartats 8 i següents que fan referència a la SAREB i als fons actius bancaris.
El Sr. Jaume Oliveras
La segona esmena de quin apartat? A l’ordenança fiscal.
El Sr. Màxim Fàbregas
De les ordenances fiscals, la segona.
El Sr. Jordi Matas
La segona de les ordenances fiscals.
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El Sr. Ernest Suñé
Que fa referència als béns immobles.
El Sr. Màxim Fàbregas
No plusvàlues. La segona, final de la pàgina.
El Sr. Jaume Oliveras
El segon apartat la segona esmena. El document es basa en dos apartats, l’ordenança
fiscal general i les ordenances fiscals per al 2016. D’aquest segon apartat, l’esmena
segona. D’acord, estem tots entesos? Algun grup municipal demana votació per blocs?
Endavant, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies. Sí, fem per blocs, faríem un primer bloc que tindria les quatre de l’ordenança
fiscal general, les quatre esmenes. La que hi ha l’import de béns immobles, em sembla
que és l’esmena 1. Jo entenc que la 2 està retirada de béns immobles o es manté?
El Sr. Màxim Fàbregas
No, no, es manté.
El Sr. Ernest Suñé
De taxa posició de plaques, la 4 ha estat acceptada, està incorporada ja. Per tant, no s’ha
de posar a votació. També en aquest bloc incorporem la taxa de recollida d’escombraries
número 8. I la taxa estacionament de vehicles, l’11, 12 i 13.
El Sr. Jaume Oliveras
A veure, si pot repetir serien...
El Sr. Ernest Suñé
L’ordenança fiscal general 1, 2, 3 i 4.
El Sr. Jaume Oliveras
Les quatre primeres. Entrem en el segon bloc.
El Sr. Ernest Suñé
De l’import de béns immobles, l’1 i la 2. A la taxa de recollida d’escombraries la número 8.
A la taxa d’estacionament de vehicles l’11, la 12 i la 13. I la resta en un altre bloc.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, entenc que vostè proposaria votar conjuntament les quatre primeres esmenes a
l’ordenança fiscal general, conjuntament amb l’1, la 2, la 8, l’11, la 12 i la 13. Entesos?
El Sr. Ernest Suñé
Ho ha entès perfectament senyor alcalde.
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El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit. És clar, si els nostres blocs no coincideixen en gaire amb els blocs
demanats i, per tant, entenc que serà bastant complicat. Jo estic d’acord amb el bloc, que
el bloc 1 per nosaltres serien les esmenes de l’ordenança fiscal general, afegint-hi, bé, no
l’última ja ha quedat incorporada. I respecte a les ordenances o les esmenes a les
ordenances hi haurien al nostre grup, li agradaria que hi haguessin dos blocs. La que fa
referència a les esmenes 5, 6, 7, 8, 10 i 16, aquestes per un costat. I la resta per l’altre.
Podríem dir, el bloc de l’ordenança fiscal seria el mateix que el bloc 5, 6, 7.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, vostè proposa votar dos blocs. Les quatre primeres, que el que podem fer és
votar-les a part. I proposa un bloc: la 5, 6, 7, 8, 10 i 16, que no coincideixen amb les
esmenes. Només la 8? Doncs la 8 la votem a part. Per tant, si els sembla, per aclarir-nos
millor, primer votaríem les quatre esmenes d’Iniciativa de l’ordenança fiscal general ―1,
2, 3 i 4― i després passaríem a la resta. Votem aquestes quatre primeres esmenes a
l’ordenança fiscal general.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra i 9 vots a favor.
Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors),
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Les esmenes queden rebutjades. Ara passaríem a votar les esmenes 1, 2, 11, 12 i 13, a
petició del Grup Socialista.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 4 vots a favor i 5 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Les esmenes queden rebutjades. Ara passaríem a votar l’esmena 8.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 7 vots a favor i 2 vots
d’abstenció.
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Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i
PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
El Grup Municipal del PSC-CP (2 regidors) s’absté.
El Sr. Jaume Oliveras
Les esmenes quedarien rebutjades. I ara ens quedaria la resta ―5, 6, 7, 10 i 16. Ara
votem aquesta i després la resta.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 4 vots a favor i 5 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor)
s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
I ara votaríem la resta d’esmenes presentades pel Grup d’Iniciativa.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 7 vots
d’abstenció.
Votació:
El grup municipals d’ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedarien rebutjades aquestes esmenes. Per tant, ara passaríem al darrer bloc
d’esmenes a les ordenances fiscals presentada pel Grup de Ciutadans, que són, si no
recordo malament, quatre esmenes presentades. Senyor Avilés té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, bona nit. Per presentar les esmenes, algunes de les quals ja han estat
debatudes o, com a mínim, informades pels meus predecessors, perquè en certa manera
coincidíem. En relació amb la taxa per a la recollida d’escombraries, entenem que la taxa
que grava els habitatges s’ha de mantenir en els 100 € que es pagava ara al 2015. Quant
a la taxa per al servei de clavegueram, entenem que la quota tributària s’ha de fixar en
zero, tant la tarifa variable com la tarifa fixa, tal com està establert per al 2015. Quant a
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l’impost sobre béns immobles, en demanem una rebaixa, els de característiques
especials els deixem igual, però el tipus de gravamen de naturalesa urbana baixar-la al
0,73.
I quant a la taxa per a la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala capitular,
també demanàvem deixar-la com fins ara, com al 2015, que eren 200 € com a partida fixa
més el 75 % de bonificació per als empadronats al Masnou. Les ordenances tenen o les
esmenes van encaminades en una disminució de la pressió fiscal que després
explicarem. I entenem que amb aquestes esmenes el que es fa és: una, deixar les taxes,
algunes de les quals importants, com s’estaven cobrant fins ara i, quant a l’IBI, doncs,
aconseguir una rebaixa que jo crec que la ciutadania del Masnou se la mereix.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Matas.
El Sr. Jordi Matas
Sí, en aquesta només acceptaríem la quarta, que és la de casaments a la sala capitular.
El Sr. Jaume Oliveras
Entenem que ja ha estat també incorporada i, per tant, s’accepta. Per tant, queden tres
esmenes vives per part de Ciutadans, hi ha alguna petició de votació per separat? Doncs,
si els sembla, passaríem a votar les tres esmenes del Grup de Ciutadans.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten
a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant, quedarien rebutjades. I tancades les votacions de les esmenes, ara, si els
sembla, passaríem al debat de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al
2016, proposada pel Govern. Faríem una intervenció de menor a major i, en acabat,
tancaria el ponent. Senyor de las Heras, endavant.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Com li he comentat abans, nosaltres farem l’explicació més
àmplia amb el segon bloc, amb el de pressupostos, però sí que volíem assenyalar uns
fets d’importància en aquestes ordenances. Les ordenances i els impostos determinen
una part important del que representen els ingressos municipals. Els ingressos municipals
consten dels IBI, consten de les taxes, consten de les transferències que rebem que
configuren la nostra estructura d’ingressos que permet mantenir l’estructura municipal tal
com està configurada. Malgrat això, el Govern ―hi ha un tema que després explicaré
àmpliament― ha optat per mantenir la pressió de l’IBI. Pugen les bases, baixen els tipus,
però la pressió queda neutralitzada. És a dir, no afronten, no entra a valorar la possibilitat
certa i factible, com després explicaré, de fer una rebaixa substancial i de forma
progressiva de l’IBI en els propers anys. Per compensar el 10 % de sacrifici que hem fet
tots els ciutadans durant aquests anys a causa de la crisi. La crisi comença a baixar, els
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ingressos per recaptació comencen a augmentar i potser és l’hora d’afrontar els grans
canvis estructurals que no s’han volgut afrontar en aquest Ajuntament.
Per altra banda, hi ha una sèrie de taxes, com les taxes d’escombraries, clavegueram,
etc.; la petita pressió fiscal paga, fins i tot la zona blava ens surt, doncs, més cara, les
sancions no sé si les han tocat. Crec que ho han deixat com estaven, pugen també. Són
petites coses, o sigui, la voluntat és apujar els impostos. No hi ha una voluntat ferma
d’afrontar una rebaixa d’impostos que sigui substancial, no de cop, però sí de forma
progressiva els ciutadans la podem notar, perquè ja fa molts anys que paguem i hi ha una
sèrie de xifres que no es poden obviar. I aquest municipi les està obviant, com després
explicaré.
Durant el període dels últims anys, la inflació ha pujat a Espanya amb una mitjana d’un
2,5 %. A Catalunya, un 4 i escaig per cent, som la comunitat més inflacionista i,
segurament, dins de Catalunya, Barcelona és més inflacionista que no ho pugui ser pas
un Tarragona o altres zones del territori. Però és que la pressió fiscal ha pujat molt més.
Si en un moment va ser necessari mantenir uns tipus impositius elevats, tipus impositius
que van sorgir fruit d’una decisió política i responsabilitat del Partit Popular del Govern
d’Espanya, va ser per mantenir les finances municipals. Per ajudar en uns moments en
els quals molts ajuntaments estaven necessitats de finançament. És el cas del nostre, no
és un cas extrem, però el nostre Ajuntament ha estat subjecte a un pla d’ajust. Per què?
Perquè ha estat necessari, però un cop sortint d’aquestes dinàmiques el que cal és fer
dues coses: o retornar al ciutadà o presentar projectes que realment siguin molt
engrescadors per a la població. Després, ja entraré en la segona part. Des del nostre
punt de vista, les ordenances que s’han presentat avui són unes ordenances febles, són
de continuïtat, estan fetes amb un Excel per quadrar els comptes municipals ajustats als
pressupostos del Govern i no s’ajusten al que podria ser una petita revolució plantejant
noves alternatives, com després explicaré en la segona part de la intervenció. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Senyor Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Jo, en tot cas, el que faré serà primer explicar el nostre
posicionament en les diferents esmenes que s’han donat i després farem l’explicació del
nostre vot. Volia fer una puntualització i és que sentir parlar el senyor de las Heras
representant el Partit Popular de revolució, a vegades això és un oxímoron, però bé.
Lamentablement, el nostre grup no ha pogut analitzar les esmenes que va presentar el
PP de viva veu, no n’hem pogut analitzar detingudament el contingut i no ho n’hem pogut
fer cap anàlisi; per tant, no hem pogut presentar esmenes, n’hi havia algunes que podrien
haver seguir amb la nostra línea, ens hem estimat més abstenir-nos, ho volia aclarir,
perquè no hi ha hagut cap motivació.
Respecte a les esmenes que ha presentat el ponent d’ICV, doncs, volia dir que els que
ens hem abstingut, tot i que possiblement hi podríem haver estat d’acord, la manca del
coneixement de la repercussió econòmica que tenien aquestes esmenes ens ha fet ser
curosos i abstenir-nos. Nosaltres esperem que el ponent del Govern s’encarregui del
detall i de donar explicacions al respecte; almenys així ho desitgem.
Volia dir, també, que teníem preparat acceptar algunes de les propostes de la CUP, però
per qüestions tècniques que no han pogut estar acceptades les esmenes que proposaven
i, per tant, ja els farem arribar el nostre posicionament, perquè tinguin coneixement que el
que proposaven a nosaltres hi havia coses que ens semblaven bé. Llavors el que sí que
farem ara serà, doncs, explicar el nostre posicionament.
Agraïm al Govern les esmenes que han estat acceptades, és clar, però semblen
engrunes davant de la bateria d’esmenes que aquest grup ha presentat. És a dir,
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accepten l’esmena sobre la bonificació de les transmissions mortis causa. La referència a
les persones de mobilitat reduïda.
Accepten una part el tema de les bodes, mantenint la bonificació. Podríem dir, fins i tot,
que accepten rebaixar una part de la taxa de clavegueram, de 12 € a 8 €, cosa que no és
el que demanaven, creiem que continua penalitzant la gent que menys consumeix i
també les tarifes de diversos informes i llicències. Lamentem que hagi decaigut en aquest
debat de darrera hora l’esmena 11 sobre els aparcaments públics, que ja ho explicarem.
També el nostre grup, amb les esmenes que hem presentat, ens atorguem la capacitat
d’haver forçat la retirada del Govern de la proposta sobre la taxa d’activitats on
incorporava una parrafada sobre activitats complementàries i que, vista la nostra
oposició, han manifestat la voluntat de confeccionar una ordenança ad hoc, per tant ja hi
estaríem d’acord. En canvi, no han acceptat altres esmenes i jo crec que valdria la pena
parlar-ne. No coneixem quins són els motius que ha fet que aquest Govern no acceptés
la taxa per obertura de rases a la via pública, una taxa que s’adreça a les companyies
que habitualment foraden els nostres carrers i que, no ens enganyem, van sobrades de
quartos: empreses de telefonia, elèctriques... Proposàvem que el mínim per sol·licitar
permís, que ara està a 49,25 € passi a 100 €, una mica més d’increment de 50 € que
s’embutxacaran aquestes empreses. Quan anunciïn els beneficis recordem que una part
surt d’aquí, dels diners que no paguen i quan parlin de portes giratòries recordin que, com
a mínim nosaltres, serveix per greixar les frontisses d’aquestes portes amb l’estalvi.
Tampoc coneixem quins són els motius perquè aquest govern no acceptés la modificació
de la taxa d’ús del cementiri municipal per utilització del dipòsit frigorífic, que està
establert en 76,20 € en lloc dels 100 € que proposàvem. O els costos de manteniment del
cementiri, a l'any, que rebaixàvem en 15 cèntims el cost de manteniment als nínxols de
5a fila i, en canvi, incrementaven els altres fins a arribar als panteons que, per unitat,
fèiem gairebé pagar el doble, de 143 € a 250 €. Per aquest Govern la desproporció dels
beneficis dels rics en vida es perllonga més enllà d’aquí.
Tampoc entenem els motius del Govern per no incrementar el preu sobre l’adhesiu de
zona taronja que, com hem explicat, permet a la ciutadania fer ús gratuïtament dels
espais amb tal finalitat. És clar, i no entenem perquè suposa un clar greuge comparatiu
envers els que sí que tenim vehicle empadronat al Masnou, ja que l’adhesiu, ara per ara,
ens és lliurat perquè paguem l’impost de circulació. No ens és lliurat gratuïtament, sinó
que paguem mentre que altres persones que no paguen aquest impost, per exemple,
poden tenir el vehicle en un municipi on el cost sigui molt més econòmic, o fins i tot tenir
un vehicle d’empresa pel qual ni tan sols paguin impost de circulació, ja que a aquestes
persones els sortirà molt més econòmic. Per això, el nostre grup demanava equiparar la
taxa al màxim de l’impost de circulació.
Tampoc entenem la proposta del Govern respecte al preu de l’aparcament, perquè ens
han dit que s’ajusta a l’esperit que hem presentat nosaltres a la nostra esmena. La nostra
esmena, la taxa de l’aparcament municipal, volíem equiparar tots els aparcaments per la
banda alta, és a dir, que tothom pagués 85 €, no posar-ho a la banda baixa, com sembla
que ens proposa. És clar, nosaltres no és això el que volem. Volem que sigui un preu
competitiu, però un preu de mercat. Nosaltres no acceptem, és a dir, no volem que ens
diguin que som partícips d’aquesta rebaixada, no l’entenem com a tal.
Tampoc estem satisfets amb la taxa de clavegueram; ja que, tot i la rebaixa evident de 12
€ a 8 €, aquest esforç que ha fet l’Ajuntament, doncs, el repartiment una mica més
proporcional, queda molt lluny del que era desitjable, i més si davant la reiteració que el
nostre grup ha fet per conèixer els motius tècnics o la justificació de la part fixa no hem
rebut una resposta convincent. L’absència d’aquesta informació és qüestionable, ja que
―argumenta el govern o ens ha argumentat― la part fixa té sentit perquè hi ha uns
costos fixos, però en canvi ni els coneixen o ni els tenen quantificats, fet que fa que
encara prengui més força la nostra proposta d’eliminar aquesta part fixa. Pensin que
nosaltres podríem arribar a acceptar la taxa, en el que discrepem és en com es
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repercuteix aquesta taxa. I, ja que el senyor Màxim Fàbregas ha deixat anar el tirito quan
ha fet la seva intervenció, vull recordar-li que la proposta que els grups de l’oposició vam
fer el mandat passat va ser fruit d’una negociació on cada un dels membres tenia la seva
proposta.
És a dir, fruit d’aquella negociació nosaltres, vam ser copartícips d’aquell tema, però
també tenim criteri propi i jo crec que era el moment de plantejar-ho. Nosaltres creiem
que la proposta que presentàvem nosaltres ―de mantenir l’import benefici però repercutit
en més trams i de forma proporcional, és a dir, qui menys consumeix menys paga― era
molt més curosa i no pas la que presenta el Govern.
I el que ja no acabem d’entendre, jo ho sento molt, és l’increment que el Govern proposa
en la recollida d’escombraries. I no ho entenem perquè hi ha una contradicció entre els
costos que representa aquest servei ―que estan estimats, com ja hem dit, en una mica
més d’1.200.000€, segons queda palès en els pressupostos i segons la informació que
tenim que torno a repetir―, nosaltres ens basem en la informació que tenim. La que no
tenim no la podem avaluar. Mentre que la recaptació que suposa o proposa el Govern,
amb el canvi de la taxa, sobrepassa el 1.700.000 €, més de 400.000 € que el Govern diu
que corresponen a despeses indirectes, però que no ha quantificat i que, per tant, es fa
difícil entendre el seu entestament a mantenir, o si més no a no argumentar, aquesta
diferència.
És del tot impensable, tenint un regidor d’Hisenda a plena dedicació i després d’haver fet
diversos concursos de recollida de residus, haver contractat diverses empreses i haver fet
ús de personal de la casa per estudis vinculats a la recollida de residus, que després de
tota aquesta, diem generosament, inversió, hores d’ara ningú no pugui dir quins són els
costos a aplicar i quina és la diferència d’aquests costos.
Nosaltres volem conèixer les despeses que fan que la taxa de recollida d’escombraries
que el Govern presenta a aprovació pugin 1.700.000 milions d’euros, ho volem saber. Si
és que no estem dient que no volem, sinó simplement volem que algú ens expliqui com
és possible que es pressupostin uns diners però en canvi es recaptin molt més diners,
quan el concepte de la taxa ha de recaptar allò per al qual està destinat. És clar, la resta
són despeses indirectes, ens preguntem? Quines despeses? Se suma a la
Mancomunitat? Quan entrarà el nou servei en funcionament? Això està previst?
En definitiva, senyor regidor d’Hisenda, com ha fet el càlcul per dir que l’augment del 34
% del cost cobreix les despeses? Preguntem, on aniran a parar els 481.110,31 €, que
segons vostè incrementaran el benefici, 481.000 €. Si fem la resta entre el que pensen
recaptar, el cost que tenen pressupostat són 481.000 €. Això és el que nosaltres
demanem saber, no estem dient que no hi estiguem d’acord. Si hi ha un argument, el
volíem haver conegut. És una pena que, hores d’ara, aquest grup no hagi tingut una
resposta que creiem que, per a una persona ―torno a repetir― que està a plena
dedicació i que ha de fer els càlculs basats en arguments, doncs no ho pugui fer. Per tant,
nosaltres ja, a més a més d’aquesta... He de fer l’explicació de la proposta també?
Perquè això serà l’explicació de l’esmena.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara està intervenint i és la seva darrera intervenció en les ordenances fiscals, li demano,
per això, la concisió que el caracteritza.
El Sr. Ernest Suñé
No, això tampoc, senyor alcalde. Jo tinc moltes virtuts, però aquesta no és pas una de les
meves virtuts. Com que hem fet aquest canvi, m’he fet un embolic. No, no, això: Suñé i
brevetat és un oxímoron, també senyor alcalde, li he de dir.
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No, a veure, el nostre grup ha treballat de forma molt profunda les ordenances fiscals, tot
i el poc temps que hem tingut i l’acumulació de temes importants. Recordem que el
Govern avui mateix presenta el pressupost, la plantilla per al 2016 i la setmana passada
vam tenir plenari ordinari, fet que limita, i molt, la capacitat de l’oposició, com ja algun
company s’ha encarregat de recordar.
És clar, però això ens genera sentiments oposats, també s’ha de dir. Veiem molt bé, molt
bé, que temes tan importants es facin en plenaris extraordinaris. I també veiem bé que el
mateix dia es parli d’ordenances i pressupostos, ja que exigeix més coherència als grups
a l’hora de presentar propostes. I deixa en evidència la demagògia. I per contra, com he
apuntat ja, hem disposat de molt poc temps per treballar la informació i per això no hem
pogut presentar totes les esmenes que ens hagués agradat.
Tot i així, i tenint en compte, com ja hem dit, que el regidor d’Hisenda està a plena
dedicació i ja no haurà de treballar gaire més fins d’ací un any, perquè ja ho té tot fet,
doncs pregaríem que el proper esborrany de la proposta de pressupostos i ordenances,
doncs, estigui a l’abast de l’oposició a primers de setembre, per poder treballar-la amb
més temps. No cal tornar a abundar en la justificació de les esmenes, ni a criticar de nou
les febleses d’aquestes ordenances, que el nostre grup creu que ha quedat prou palès.
Ara toca fer una valoració general i algun altre punt en concret. Breument, sóc polític,
senyor alcalde, pensi que estic mentint. Per als socialistes aquestes ordenances fiscals
suposen, d’entrada, un increment de la pressió fiscal a masnovines i masnovins. El nostre
grup està d’acord a recaptar impostos, ja que sense aquests poca feina es pot fer, però
volem ser curosos en la forma en què es fa. L’entestament del Govern a mantenir la part
fixa de la taxa sobre el clavegueram, una part fixa que no justifica tècnicament i, per tant,
creiem que és una decisió clarament política que, lamento dir-ho, és de dretes, senyor
alcalde. És de dretes i fa que paguin igual els pensionistes que viuen als blocs, com els
rics de Can Teixidor. Ja em sembla injusta de sortida. El nostre grup li va proposar que
acceptaríem la taxa eliminant la part fixa i repercutint la diferència segons els consums
d’aigua amb nous barems vinculats a aquest consum. Possiblement un sistema una mica
més just i d’esquerres, però no ha estat possible. Cert és que hem aconseguit rebaixar-ho
una mica i repercutir en els trams de major consum, però això no ens dóna satisfacció,
per al nostre grup no és suficient.
Si a això li sumem l’increment injustificat d’un 34 % de la taxa d’escombraries que, com
hem ja explicat, suposarà ingressar aproximadament 481.000 €, no tornaré a treure el
paperet, però queda clar, que ningú no ha sabut explicar a què es destinaran ni a quines
despeses corresponen, i que ens fa sospitar que es podrien incomplir els límits establerts
a l’informe d’intervenció 94/2015, podríem afirmar que el regidor d’Hisenda gairebé ens
ha acompanyat a la porta del no.
Com he dit, els dos increments no justificats degudament i sobre els quals mantenim
dubtes raonables sobre la seva legalitat impedeixen que el nostre grup doni suport a
aquestes ordenances fiscals, pel qual informo al plenari que el nostre grup hi votarà en
contra. Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, explicaré la nostra posició de vot respecte a les
esmenes que han presentat la resta de grups municipals. Ens hem abstingut en les
esmenes presentades pel Partit Popular perquè, de fet, no eren esmenes, no hem
considerat que ho fossin. Tot i que compartíem la seva posició, la posició que ha
manifestat respecte a la taxa de clavegueram, a la taxa d’escombraries, al tema dels
casaments i en altres hauríem discrepat, però no ens hem volgut manifestar ni a favor ni
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en contra perquè no teníem clares quines eren realment les esmenes que s’estaven
proposant.
Respecte a les esmenes presentades pel Partit Socialista, hem votat a favor de l’esmena
1 i 2, que feia referència a famílies monoparentals. Perquè en anys anteriors, nosaltres ja
havíem mantingut aquesta proposta que vàrem retirar després que un informe de la
secretaria anterior corroborés efectivament que, tal com planteja la Llei d’hisendes locals,
en el cas de l’IBI, les famílies monoparentals malauradament per part del govern del PP,
no han estat previstes. La nostra proposta era, la proposta en paral·lel que aquests diners
que no se’ls podia bonificar a les famílies monoparentals, els poguessin obtenir via
convocatòria de subvencions, però tampoc vàrem tenir èxit en la nostra demanda. I, pel
que fa referència a l’esmena número 11, era la que feia referència també als
aparcaments a cobert.
Hem votat en contra de la taxa de clavegueram i m’he sentit ferit pel “tirito” que m’ha
dirigit el regidor del PSC, però té raó en què el PSC té criteri. Nosaltres no hem posat mai
en dubte el criteri del PSC i també té raó quan ha dit que aquesta taxa es va suprimir per
un acord pactat entre tota l’oposició, en la qual tothom va haver de renunciar a temes que
per a ells podien, per a cada grup, ser estrella i en ares de la voluntat d’aconseguir un
consens, doncs, es van produir aquestes renúncies o aquestes acceptacions de taxes
que, segurament, no hauríem compartit. Ara bé, ja està bé, que quedi clar que, a
diferència del que planteja el nostre Grup Municipal, el Partit Socialista sí que és partidari
que hi hagi una taxa de clavegueram, independentment de quins siguin els criteris que
s’utilitzin per decidir quin és l’import que pagaran els veïns i les veïnes.
I ens hem abstingut en la resta perquè, una vegada més, insisteixo, no hem tingut temps
suficient per estudiar-les, tot i que algunes les havíem vist amb bons ulls, però hem estat
incapaços de decidir si comptarien amb el nostre favor o no. Ara, el nostre compromís és
treballar-les conjuntament per si veiem que en altres ocasions, quan el regidor d’Hisenda,
com deia el senyor Suñé, torni a tenir feina, doncs, podem plantejar una posició diferent a
la que avui hem plantejat.
I, pel que fa referència a les esmenes de Ciutadans, hem votat a favor de les tres, perquè
dues eren comunes, la que feia referència a clavegueram i a les escombraries i perquè,
en el cas de la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI, anava en la línia de rebaixar la quota
que les famílies del Masnou industrials i comercials haurien de pagar, que és la mateixa
línia que nosaltres plantejàvem.
Pel que fa referència a la proposta del Govern, per si no m’he explicat bé abans, el nostre
grup s’ha queixat pel fet que en un mateix plenari discutim ordenances i pressupostos, ja
ens va bé aquesta discussió. El que ens va malament és el termini escàs que hem tingut
per poder analitzar aquests documents, com abans explicava.
I vull iniciar la meva intervenció anunciant el vot negatiu del nostre Grup Municipal a la
proposta de modificació d’ordenances que ha presentat el Govern municipal.
La primera raó que justifica el nostre vot negatiu és obvia: votarem en contra de la
proposta del Govern perquè aquest ha rebutjat la pràctica totalitat de les nostres
esmenes, especialment, les més significatives: escombraries, clavegueram i plaques de
reserva per a persones amb mobilitat reduïda, etc.
I, el que és més greu, en la nostra opinió, com he dit a l’inici de la meva intervenció, ERC
i CiU han rebutjat les esmenes que han rebutjat, pràcticament la seva totalitat sense
dedicar ni un sol minut a explorar la possibilitat d’arribar a un acord amb el nostre grup
municipal.
Amb aquesta forma d’actuar, amb aquest, que jo consideraria i qualificaria com a
menyspreu polític envers el nostre grup, una vegada més, i ja en són unes quantes i
només fa cinc mesos que estan al govern, encara no fa cinc mesos, s’ha demostrat el
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fariseisme polític de l’alcalde del Masnou, el senyor Jaume Oliveras, que, en la seva
intervenció en aquesta mateixa sala ―que no l’hem pogut reproduir perquè encara no
tenim l’acta, em sembla que se’ns ha facilitat avui― va fer gala, no puc dir les paraules
exactes, de la seva voluntat ―a la qual ja m’he referit en altres plenaris― d’intentar
aconseguir consensos amb l’oposició però que, com la pràctica ja ha demostrat en massa
ocasions en aquests quatre mesos, el que en realitat ha fet és menystenir-la i aplicar el
rodet de la legítima majoria absoluta que li donen els vots dels onze regidors i regidores
que formen el Govern.
I votarem en contra perquè a ICV-EUIA ens oposem rotundament al fet que ERC i CiU
castiguin de manera abusiva, indiscriminada i absolutament injustificada les butxaques
dels masnovins i les masnovines. I ho han fet, i ho ha explicat a la seva intervenció el
regidor d’Hisenda, començant la casa per la teulada: primer han tancat el pressupost i,
després, han decidit què calia augmentar per aconseguir els ingressos necessaris perquè
aquest pressupost es pogués executar.
La proposta del Govern que s’aprovarà d’aquí una estona, amb els nostres vots en
contra, significarà, com deia el regidor socialista, un important augment dels diners que
les famílies del Masnou hauran de pagar a l’Ajuntament l’any 2016 en comparació amb el
que han pagat a finals d’aquest any.
Si revisem aquesta proposta i només parlem de les modificacions que afecten la totalitat
de les famílies del Masnou, escombraries i clavegueram, veurem que aquesta proposta
d’ERC i CiU les condemna a pagar a l’Ajuntament entre 50 € i 77 € més que el que han
pagat enguany.
Si, a més, ets una persona amb mobilitat reduïda i demanes una reserva d’aparcament,
l’estocada econòmica estarà entre els 280€ i els 307€ i si, a més a més, tens l’ocurrència
de casar-te a la sala de Plens, l’estocada hauria estat d’entre 330€ i els 357€, cosa que
no serà així perquè ens han acceptat les nostres esmenes.
A aquests augments injustificats caldria afegir, com abans comentava, que la decisió del
Govern d’augmentar en un 10 % el valor cadastral impedeix a famílies, comerciants i
industrials del Masnou que vegin reduït en un 10 % l’import de l’IBI que han pagat l’any
2015 a l’Ajuntament del Masnou. En aquest cas concret, no podem parlar d’una quantitat
determinada, però si, per exemple, parlem dels joves que ocupen els habitatges protegits
de Can Jordana, aquest augment del valor cadastral significarà que deixaran d’estalviarse una mitjana de 50€ per habitatge. I si ho fem de les persones grans que viuen als
habitatges del carrer Ciutat Reial hem de saber que deixaran d’estalviar-se una mitjana
de 23€.
Votarem en contra de la proposta del Govern perquè ens oposem al fet que ERC i CiU
afegeixin a aquest càstig econòmic les conseqüències de la seva negativa a acceptar la
nostra proposta de bonificar l’IBI dels habitatges protegits construïts en els darrers deu
anys, una negativa que impedirà les famílies que els ocupen d’estalviar-se un percentatge
important del rebut.
Votarem en contra perquè, a la vegada que ERC i CiU els neguen aquest ajut, el rebuig
del Govern a la nostra demanda d’excloure de les bonificacions aquelles famílies
nombroses que tenen més d‘un habitatge o que tenen ingressos molt elevats o que tenen
més d‘un habitatge i tenen ingressos molt elevats permetrà que gaudeixin de l’ajut
aquelles persones que no el necessiten tant com aquelles persones a les quals se’ls hi
denega.
Votarem en contra de la proposta del Govern perquè la considerem clarament
discriminatòria, abans m’hi he referit:
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Discrimina famílies del Masnou quan imposa que per gaudir de bonificacions en la taxa
d’escombraries cal que el titular de l’habitatge estigui empadronat al Masnou amb una
antiguitat mínima de quatre anys.
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 usuaris dels aparcaments de l’Edifici
Centre i de la plaça dels Cavallets.
He de recordar que aquesta demanada és una proposta que el nostre grup ha presentat
de manera reiterada en molts altres plens en els quals discutíem ordenances, sempre
sense èxit. Hi votarem en contra també perquè es manté un import exagerat per a la
retirada de vehicles per la grua. No oblidem que el ciutadà que és afortunat i que pateix
aquesta retirada, a més a més del pagament de la grua, ha de pagar la sanció per la falta
comesa i, a més a més, si el vehicle està un, o dos, o tres, o quatre dies en el dipòsit
municipal, també ha de pagar una quantitat suplementària.
Votarem en contra de la proposta del Govern 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 seus
deutes estiguin motivats per la seva impossibilitat de fer-hi front.
I finalment, hi votarem en contra perquè aquesta mateixa inflexibilitat ha fet que el Govern
es negui a dipositar, a la bústia de les persones afectades per notificacions, les
notificacions o documentacions que no hagin pogut rebre en mà.
I, només un comentari més, abans algú parlava de sacrificis. Els sacrificis no han estat
voluntaris, han estat sacrificis imposats. I han estat sacrificis imposats, per una banda, pel
Govern del Partit Popular i, per altra banda, pels governs de CiU i ERC dels darrers
quatre anys. Si realment el que ara es planteja és que els ciutadans i ciutadanes
renunciem o no hàgim de sacrificar-nos com ens hem sacrificat fins ara, jo crec que el
que hauria de fer el regidor del Partit Popular és demanar, bé ara ja no té ocasió. Faré
només una explicació. El que hauríem de fer tots nosaltres és demanar al govern que es
constitueixi després de les eleccions del 20 de desembre, que faci el que d’una vegada
per totes ―anava a dir d’una punyetera vegada, però no ho diré―, d’una vegada per
totes, es doni compliment a allò que els ajuntaments estem reclamant des d’abans que es
morís en Franco, però molt més després que morís en Franco. I és que s’aprovi una llei
d’hisendes locals que permeti que els ajuntaments tinguem el finançament que ens
mereixem pels serveis que prestem. Això evitaria molts sacrificis que ha hagut de patir la
població del Masnou. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Té la paraula la senyora Noy, endavant.
La Sra. Laia Noy
Gràcies. Bé, el primer que tenim present a l’hora d’encarar el finançament local i la
fiscalitat és que el finançament local és injust. El finançament dels ajuntaments s’ha basat
en les taxes i els impostos que tenen a veure amb l’especulació immobiliària i les
subvencions estatals i autonòmiques. Cal impulsar una modificació del finançament per
tal que els principals ingressos d’aquest no depenguin de la construcció ni de les
subvencions. D’altra banda, des d’un posicionament d’esquerres, la CUP el Masnou
proposa una fiscalitat progressiva.
Atès a que el marge de maniobra i informació que se’ns ha donat és molt curt, hem fet
arribar a l’Equip de Govern una sèrie de propostes amb l’objectiu de trobar fórmules
perquè les ordenances fiscals siguin el màxim de progressives possibles i, per tant, el
poder adquisitiu de les persones sigui determinant per pagar més o menys. Perquè
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entenem que aquesta és l’única fórmula per garantir els drets socials de la ciutadania i
assegurar que no s’apugi ni un sol cèntim als col·lectius més desafavorits de la vila.
La CUP el Masnou demanem, també, que es creï una comissió que ha d’elaborar un
reglament per aplicar un recàrrec del 50 % de l'IBI a habitatges buits, tot recordant que
aquesta proposta del Grup Municipal de la CUP és una proposta que defensem des del
nostre programa polític.
En la mateixa línia, el Grup Municipal hem fet arribar al regidor d’Hisenda les propostes
per a les taxes i els preus públics, on es poden veure reflectits els criteris de la tarifació
social que entenem bàsics per afavorir l'accés de la ciutadania als serveis i equipaments
municipals. Així, pretenem adaptar els seus preus públics a la capacitat econòmica de les
famílies. Demanem a l’Equip de Govern que revisi els preus públics dels principals
serveis del poble.
Per tot plegat, el Grup Municipal de la CUP el Masnou no decidirà el sentit, positiu o
negatiu del seu vot, a la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics fins que
el Govern no hagi donat resposta i encaix a les demandes trameses.
Aquestes són les propostes concretes:
Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials, ja que són ingressos que no tenen
en compte la renda de les classes populars i, per tant, tenen una afectació més gran a qui
menys té. En qualsevol cas, es podrien establir sistemes de descomptes en funció de la
renda. Revisar determinats serveis que no siguin essencials o gravar-los fortament a
través de taxes.
Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals; impost de béns immobles,
impost de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació progressiva. Per tal de finançar
les mesures per a la igualtat social i d’urgència pels casos que sobrevindran en els
propers temps, cal que l’Ajuntament disposi de fons per seguir duent a terme la seva
funció social redistributiva. Per tant, des de la CUP el Masnou s’aposta per augmentar els
impostos a totes aquelles empreses i particulars que més guanyen i han guanyat a través
d’impostos més o menys progressius.
Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones
desocupades que no cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una prestació
baixa o assistencial.
Ara llegiré un seguit de propostes que no han entrat a debat.
1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
a) Afegir un nou article:
“Imposar un recàrrec d'IBI del 50 % als habitatges desocupats”
2.IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
a) Afegir :
“Aplicar la bonificació del 100 % a vehicles elèctrics”
3.IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
a) Afegir:
“Aplicar la bonificació del 100 % a l'impost resultant d'execució hipotecària”
4.TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
a) Afegir:
“Aplicar la bonificació d'un 25 % a les cooperatives”
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5. A TOTS ELS IMPOSTOS I TAXES
a) Afegir:
“Aplicar exempcions de taxes i impostos municipals a les persones desocupades sense
que cobrin prestació de desocupació o les que cobrin una prestació assistencial no
contributiva.”
b) Afegir:
“Reconèixer a les famílies monoparentals com a beneficiàries de bonificacions”
c) Afegir:
“Les bonificacions s’estendran en un 75 % a les llars amb tots els membres a l'atur o amb
uns ingressos mensuals nets inferiors a 650 €”
c) Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Noy. Continuaríem, el senyor Avilés, endavant, té la paraula.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Primer per explicar el posicionament que ha fet el
nostre partit en relació amb les esmenes dels diferents grups municipals i, bàsicament,
per no reiterar, perquè durant el debat jo crec que, més o menys, la gent que ens ha
escoltat, doncs, haurà vist que moltes estaven repetides o eren molts semblant i, per tant,
el seu grup el que ha fet és que en aquelles esmenes d’altres grups municipals en les
quals hi havia una coincidència total o quasi plena, doncs, hi hem votat a favor. Com per
exemple la reducció de la taxa d’escombraries, del clavegueram, de l’IBI que havien
presentat els companys d’ICV-EUiA. I en les que ens hem abstingut, doncs, era perquè,
lògicament, la coincidència no és total i en alguns casos teníem alguna divergència. No
som tan partidaris de marcar la riquesa o no riquesa d’una persona en funció del valor
cadastral d’un habitatge. Perquè aquell habitatge pot tenir alguna càrrega hipotecària, la
situació d’aquella família pot ser diferent i, per tant, allò, tot i que és un debat que és bo
que tinguem, fins a quin límit d’ingressos o de patrimoni l’Ajuntament ha de fer
determinades subvencions o exempcions o bonificacions fiscals? És bo que encetem
aquest debat. Em sembla que per marcar el temps ens ha quedat una mica curt
aprofundir una mica més en aquests temes.
Respecte a les esmenes del Partit Popular, coincideixo en el que han dit també altres
companys. Tot i que en algunes, tal com estan redactades, no eren gaire clares i
semblaven indicar que estaven en la línia de rebaixar la taxa d’escombraries com ho
havia fet o com proposava la majoria dels grups, igual que amb la del clavegueram, en
d’altres doncs no hi estàvem a favor i, a més, ens era difícil prendre una decisió per blocs
o per esmenes perquè estava tot una mica més barrejat. Tot i així, ens hem abstingut
perquè, en van amb la línia del que ara explicaré: són la postura o la posició global de les
ordenances, que va en la línia de la reducció de la pressió fiscal i, per tant, amb això
coincidíem i, doncs, no podíem votar-hi en contra, lògicament. Per tot això, hem fet les
diferents posicions a les diferents esmenes presentades per la resta de grups.
Quant a la posició del nostre grup respecte a la proposta d’ordenances. Lògicament, ja
anunciem que serà un vot contrari, ja no només perquè les nostres esmenes, de quatre
només se n’hagi acceptat una, que té una transcendència econòmica ridícula i que a més
també ha estat acceptada per altres grups municipals. Perquè, principalment, no són les
nostres ordenances fiscals i ara explicaré el perquè. Resumint, les nostres modificacions
a les ordenances fiscals anaven únicament i exclusivament centrant-nos en el tema de la
fiscalitat al municipi i en el tema de la pressió fiscal al municipi. I estava bastant justificat, i
ara explicarem el perquè consideren que està bastant justificat el que és el fonament de
la nostra posició contrària a la proposta d’ordenances de l’Equip de Govern.
Les taxes de clavegueram i la taxa de recollida d’escombraries, les volíem deixar tal com
estaven al 2015. Un exercici que, segons les nostres informacions econòmiques, no
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tancarà amb dèficit pressupostari, no tancarà amb un romanent de tresoreria negatiu. És
a dir, que amb aquests imports el pressupost del 2015 no se n’ha ressentit o no acabarà
ressentint-se’n. Per tant, era una proposta realista, és a dir, que no volem rebaixar els
400.000 € que pot ser el cost de la taxa d’escombraries, ni la taxa de clavegueram, sinó
que són imports que han estat aplicats al Masnou, concretament al 2015, i que el resultat
han estat satisfactoris perquè les finances de l’Ajuntament no se n’han ressentit. Per tant,
enteníem que allò que havíem consolidat, aquella petita victòria que s’havia aconseguit
en la legislatura passada, fruit d’un acord global, transversal i molt ampli de rebaixar
aquestes dues taxes, doncs, creiem que era oportú, idoni, necessari mantenir aquests
imports.
Coincidim amb el regidor del Partit Socialista en què, igualment, aquestes pujades que
ara es plantegen han estat mancades de documentació tècnica o documentació
econòmica que realment justifiqués aquest perquè i justifiqués el perquè durant el 2015
s’han pogut aplicar aquests imports sense que les finances de l’Ajuntament se n’hagin
ressentit. Però la més gran de les modificacions que nosaltres proposàvem no eren
aquestes dues, que per a nosaltres també eren importants i que potser doncs una
aprovació per part de l’Equip de Govern d’aquestes dues ens haguessin fet replantejar la
nostre postura, que ja ho veiem difícil, però en haguéssim plantejat potser un altre sentit
del vot. La nostra esmena més important, i que lògicament ha estat rebutjada, ha estat la
modificació de l’IBI a la baixa. També ens ha precedit el company Màxim Fàbregas, que
ho ha explicat perfectament bé.
Fa quatre anys, el Govern de Mariano Rajoy sabedor, coneixedor que les situacions de
les finances municipals de tots els municipis podrien tenir problemes derivats de la crisi
mobiliària, doncs, va decidir per decret que el rebut de l’IBI pugés un 10 % i que, a més,
aquest era el més important, aquest increment de l’IBI del 10 % no es podia compensar
amb rebaixes amb el tipus impositiu que practica l’Ajuntament. És a dir, que no podíem
compensar: si vostè m’apuja un 10 % jo abaixaré el tipus impositiu i així apujaré el que jo
vulgui, no. S’havia de mantenir aquest 10 %.
Recordo i faig memòria que això va ser al 2011, quan nosaltres ja teníem aprovades les
ordenances fiscals i havíem aprovat unes ordenances fiscals que preveien una pujada
entorn al 4 % de l’Impost de Béns Immobles. I com que això ho vam aprovar l’octubre de
2011 perquè s’aprovés al 2012, i el decret del Govern del Partit Popular a Madrid va
entrar en vigor el 30 de desembre de 2011, ens va agafar que obligatòriament havíem
d’apujar un 10% i, a més, havíem d’apujar un 4 % que nosaltres havíem establert, perquè
lògicament desconeixíem aquesta problemàtica.
Jo els vull fer memòria, no ens remuntem massa llarg, però quan en aquell moment vam
tenir el debat sobre aquest increment del 10 % de l’IBI i del que repassava i del suposava
i el que representava i que ningú s’esperava, les paraules del regidor en aquell cas de
CiU, també el senyor Birba, eren molt contundents en el sentit que era una pujada que ni
volien ni esperaven i que el que farien era posar tots els mitjans per intentar matitzar-la,
millorar-la, posar-hi remei, però que estaven estudiant totes les possibilitats i que
realment, doncs, aquella fórmula per apujar el 10 % no era automàtic el 10 %, era en
funció de quan s’havia fet revisió dels valors cadastrals. Bé, la mala sort va ser que
l’Ajuntament del Masnou havia d’apujar el 10 %, però bé les paraules del regidor ―que
entenc com l’ha anomenat vostè abans, regidor d’hisenda actual, l’ha anomenat― en
principi, doncs, sembla que segueix la seva gestió econòmica, doncs ens deia que l’apujo
però no vull apujar-lo i quan pugui l’abaixaré. Aquest era el resum de la intervenció que
ha fet Convergència i Unió durant els últims quatre anys en matèria fiscal. I això és el que
semblava.
Aquest any teníem l’oportunitat de, per fi, faig un parèntesi: allò va servir perquè les
ordenances municipals quadressin és cert, però va ser a costa d’un esforç al ciutadà que
li vam demanar d’apujar el 10 % de l’IBI a part de la pujada que teníem prevista nosaltres.
El que passa és que va passant el temps i, tot i les paraules, bones paraules que va dir
en el seu moment el seu predecessor en aquest càrrec, que intentarien matisar, la veritat
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és que haig de recordar que les ordenances del 2012, si no és per un acord de tot l’Equip
de Govern, vostè, el mateix Equip de Govern CiU i ERC, van intentar no portar els
ordenances fiscals per consolidar aquest augment del 4 %, a part del 10 %, i va ser un
acord de tota l’oposició, en aquell moment sumaven majoria en el plenari, que vam
aconseguir com a mínim mitigar, nosaltres, mitigar aquella pujada i rebaixar aquell 4 %.
Perquè si hagués estat per vosaltres, per l’Equip de Govern anterior i actual, perquè han
canviat de cadires, d’ordre de cadires però segueix sent el mateix, el número 11 però en
diferents posicions, doncs, la pujada del 4 % i del 10 % s’hagués consolidat un exercici
més.
Això què ens ve a dir? Que realment la política fiscal de CiU i ERC és una política fiscal
recaptatòria únicament, d’augmentar la pressió fiscal sense mirar qui ha fet l’esforç durant
aquests quatre anys, perquè no només l’Ajuntament i els seus treballadors han fet un
esforç econòmic amb les diferents retallades que han patit, sinó que també els ciutadans
han patit retallades i, a més, ens hem vist obligats a pagar més impostos, però sembla i
tinc la sensació que vostès mai han tingut la idea de rebaixar aquest IBI. I de posar les
coses al seu lloc, com hauria d’haver sigut el 2012.
I això ho dic perquè, de fet, avui ens ha presentat un document molt ràpid, bé, normal, és
un primer moment, que és el Pla d’Actuació Municipal, que és una mica l’acord de govern
que han signat, doncs el tradueixen en una sèrie d’actuacions, de normatives, què faran,
quines polítiques volen impulsar amb la pressa del temps que tenim, perquè aquest mes
d’octubre ha estat un mes bastant... hem tingut un Ple ordinari, un Ple extraordinari com
és aquest, en què hi ha ordenances, pressupost... A més, ens han presentat, encara que
sigui de forma ràpida, el Pla d’Actuació Municipal. Doncs, si ens mirem el Pla d’Actuació
Municipal, no hi ha ni una sola mesura que parli de rebaixar la pressió fiscal dels
ciutadans, ni una de sola. Sí, parlen d’augmentar les bonificacions a la gent, augmentar
les bonificacions aquí, millorar, potenciar. Però jo crec, i que la paraula no se’m mal
interpreti, que això és una mica miserable. En el sentit que amb la rebaixa d’impostos que
el grup de Ciutadans demana, estem parlant d’una rebaixa mitjana aproximadament de
200 € per habitatge, aproximadament, els càlculs es poden fer de moltes maneres, de
veure quin tipus de valor cadastral té un habitatge, que serà el que afectarà però entre
taxa de clavegueram, taxa d’escombraries, IBI, pot ser una mitja tranquil·lament de 200 €
o una mica menys, de 150 € per habitatge. Jo diria que és una mica miserable dir a la
gent “no, escolti, jo li cobro 150 però si els necessita em ve a buscar a mi a Serveis
Socials i li farem una ajuda per pagar la beca de menjador, per pagar llibres, per pagar
els consums”. O sigui, primer li traiem al ciutadà per després fer-lo venir a Serveis Socials
i li donarem una ajuda. Per això, veig que és una mica miserable, sense que se
m’entengui o se m’interpreti malament de miserable en relació... és només el terme
polític, no vull tampoc que la gent es pensi que estic dient el que no vull dir.
És clar, amb tot això, nosaltres no podem fer una altra cosa que votar-hi en contra. Com
que no tenim temps de rèplica, després quan acabi el ponent, doncs, home, jo ja faré les
preguntes que segurament ens farà ara el regidor corresponent per argumentar el perquè
de les nostres propostes no han estat acceptades i ens dirà, com volia vostè rebaixar el
milió i escaig d’euros que les seves ordenances representen per al municipi?, i jo li diria,
home, si em diu que d’avui a demà rebaixa aquella quantitat, li diré que no pot ser, que no
puc, però és que hi ha una diferència: és que vostès fa quatre anys que governen i CiU fa
quatre anys que és titular de la cartera d’Hisenda i en aquests quatre anys no han fet
absolutament res perquè propostes com la nostra o propostes no tant agosarades fins i
tot potser més realistes, que han fet altres companys, puguin ser acceptades. Perquè, ja
dic, els fets em demostren que l’únic que volen és recaptar, recaptar, recaptar, gastar,
gastar, gastar i si algú necessita, doncs, ja li donarem, que vingui a Serveis Socials i ja li
donarem”.
És clar, nosaltres no podem compartir aquesta política. Les nostres esmenes, per tant,
eren com un toc d’alarma, un tret, una xiulada respecte a aquest Govern perquè fa quatre
anys que governen. Nosaltres no fa quatre anys, bé, no hem governat mai, però és que
acabem d’arribar com qui diu aquí, al Grup de Ciutadans.
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Però, és clar que es poden fer les coses millor. Li recordo que la seva àrea també, l’àrea
de Convergència i Unió, que ha estat liderada per Hisenda els últims quatre anys, va
encarregar una auditoria laboral fa quatre anys, i l’auditoria laboral una de les conclusions
que deia era que hi havia un sobrecost en personal de tres milions d’euros. Sempre ho he
dit, anem a veure si és cert o no és cert, però aquesta auditoria laboral que vam pagar i
va tenir un cost, mai se n’ha sabut res més, si va ser bona, va ser dolenta, però bé, allà hi
havia una conclusió, s’ha fet alguna cosa respecte a aquelles conclusions per mirar si era
veritat o no era veritat. Perquè, és clar, mantenir una plantilla potser sobredimensionada
el que propicia és que, després, no es puguin rebaixar els impostos dels ciutadans. S’ha
fet alguna cosa en aquest aspecte? No, l’únic que s’ha fet en els últims quatre anys han
estat obligacions per complir una normativa estatal en matèria de contractació laboral.
Perquè sinó encara hagués estat més l’augment de plantilla laboral i, en aquest cas, sort
de la legislació estatal que ha prohibit aquestes qüestions.
Tenim, lògicament, opinions contradictòries i maneres d’enfocar la política municipal fiscal
de forma diferent. En aquestes ordenances, nosaltres o el regidor que els precedeix
sempre havia fet esmenes més detallistes, més entrades en el contingut de totes les
ordenances, de totes les taxes, de totes les taxes de tots els impostos, però enteníem
que aquesta vegada havien de donar un missatge clar i és que Ciutadans aposta per una
reducció dels impostos que pot ser progressiva, no et dic que no, no cal que la nostra
proposta hagués estat acceptada d’entrada, en aquest primer exercici, però sí que volíem
marcar una mica quina és la ideologia o quina és la línia política fiscal que ens marcarà a
nosaltres en els pròxims quatre anys.
Jo lamento que en el primer exercici l’Equip de Govern mantingui i augmenti la pressió
fiscal i espero i desitjo que no sigui, ja dic perquè sinó això seria miserable com deia,
espero i desitjo que això no sigui una forma de fer política per seguir repetint a les
eleccions d’aquí quatre anys. És a dir, ara apujo els impostos i l’últim any abaixo els
impostos, perquè això em semblaria, a mi, bastant greu dintre del fet que hem de ser
bons gestors i aplicar sempre les ordenances que toquin cada any. Per tot això, hi hem
votat en contra, espero i desitjo que en tot el que hagi dit m’hagi equivocat i que els
propers mesos veiem un canvi de postura fiscal que, molt em temo, no serà així; però
espero haver-me de menjar les meves paraules d’aquí un any, quan les reduccions de les
ordenances siguin una realitat. El nostre grup no renuncia a seguir presentant esmenes
d’aquest tipus i no renuncia i no perd l’esperança, perquè entenem que el ciutadà no ha
de pagar la festa la resta de la vida. La va pagar durant quatre anys a la crisi amb un
augment important de l’IBI, però jo crec que ja era el moment que aquest IBI es rebaixés i
el ciutadà veiés una mica més millorada la seva economia domèstica. Gràcies, senyor
alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Senyor Matas, endavant.
El Sr. Jordi Matas
Havent sortit el tema de l’IBI com a principal queixa o reclamació que hem apujat la
pressió fiscal. Si fóssim puristes diríem que la pressió fiscal s’ha mantingut, perquè l’únic
impost és l’IBI i tota la resta són taxes, però, bé, el que es nota a les butxaques de cada
ciutadà al final són els impostos, d’una manera o una altra. Nosaltres som conscients del
que fem. Que sembla que el que vostès estan dient no ens donen, no ho veuen, no? En
el sentit de dir és que estan apujant, estan apujant; molt bé, estem apujant. Però què
tanquem? Tanquem els casals d’avis? Tanquem el servei públic d’autobús que no és
obligatori per al nostre municipi? Deixem de prestar serveis? És clar, és molt fàcil fer la
demagògia de dir: abaixem impostos. Nosaltres hi estem d’acord. Som els primers que
voldríem fer-ho, però l’Estat ens aporta 310.000 € menys. Si l’Estat ens aporta menys què
hem de fer si volem mantenir la política social amb aquests temps. Per tant, el que fem és
un exercici de responsabilitat amb totes les prestacions que hi ha. I amb aquestes
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prestacions som conscients que aquestes taxes com de clavegueram, d’escombraries i
de cementiri necessiten una revisió i una actualització. I és cert que la taxa
d’escombraries no sols és la seva revisió quant al que són els habitatges, sinó que és
l’aplicació de la taxa per al comerç i la indústria. Fa falta, i això és el que farem durant
aquest any, aquest regidor entre altres coses farà aquestes revisions tant necessàries en
el nostre municipi entre d’altres aspectes.
Parlar sobre l’IBI és parlar una mica amb demagògia quan parlem del que és el seu
import. Estem parlant que dels 15.000 rebuts d’IBI, 5.000 estan amb un màxim d’uns 300
€, és a dir, que un 33 % dels rebuts estan amb un màxim de 300. És una davallada de,
com a màxim, 30 € per una casa, 30 € que, dividit entre 12, doncs, estem parlant de 2 € i
escaig per mes. Això sí, si abaixem aquest 10 % amb aquestes valoracions o valor
cadastral baix, també hem de mirar què significa aquest 10 % en la part alta, doncs estem
parlant que hi ha uns habitatges que s’estalvien entre 1.400 i 7.000 € de pagar. Per tant,
nosaltres diem, atenció amb el que diem, atenció amb el que fem en aquest sentit. Si som
partidaris que, i per això es dota, després ja es parlarà, està dotat el pressupost de les
quantitats necessàries per atendre la població i fem una política redistributiva. La fem
perquè creiem que la forma de fer-ho és via Serveis Socials i per això necessitem els
recursos per mantenir l’estructura que tenim.
Estem parlant de 15.000 rebuts, 5.000 amb el tram baix, estaríem parlant de fins a 500 €,
estem de més del 50 %. O sigui, amb 1.800 rebuts tenim fins a 500 €. Per tant, estem
parlant que, com a molt, estaríem en un tram del 33 %, uns 5.000 rebuts, com a màxim
30 €. Per tant, veiem quines són també les altres situacions del que tenim a la població. I
si entréssim una mica en algunes aportacions que s’han fet, diuen que l’any passat van
abaixar els impostos, però senyor Frans Avilés, l’oposició va promoure aquest tema,
efectivament, i va ser just any d’eleccions. Per tant, això que vostè ha dit que no ho fem
nosaltres, vostès ho van proposar l’any passat que era l’any d’eleccions. Nosaltres, amb
aquestes dues taxes, recuperem aquests imports per poder mantenir tots els serveis.
Per part de la CUP faria un repàs, en tot cas anirem cap endarrere, per part de la CUP,
gràcies per les seves aportacions, potser no s’ha explicat què és que vostès el dia de
comissió informativa no van poder fer esmenes i, tal com van quedar, tal com els vaig
sol·licitar que podien aportar per conèixer el seu posicionament, les seves inquietuds.
Només volia afegir unes pinzellades, potser això que no hem parlat o no ha estat
suficient. Saben que quan han volgut parlar alguns dies, ens hem estat el temps que ha
fet falta per poder parlar. Per tant, en aquest sentit per part meva sempre i davant de
qualsevol persona que ho ha sol·licitat he estat a disposició. Impost del recàrrec de l’IBI
del 50 % dels habitatges desocupats, ja es fa. És l’article 10.2 de les ordenances fiscals,
això ho tenim a les ordenances fiscals. Aplicar la bonificació 100 % als vehicles elèctrics,
ho fem al 75 %, o sigui en certa manera sí que hi és. Per tant, no està bé de conèixer
aquestes inquietuds que vostès tenen. El següent tema: aplicar bonificacions 100 % a
l’impost resultant de l’execució hipotecària, es fa per llei. També en aquest sentit, s’està
aplicant per llei. Bé, llavors, hi hauria la cooperativa. A dia d’avui, que en tinguem
coneixement, les cooperatives sols n’hi ha una aquí al Masnou, com a tal. Per tant, hi ha
altres aspectes que s’han d’analitzar i aprofundir que sempre estem oberts a poder fer.
Creiem que, per exemple, l’IBI és un impost progressiu perquè qui més té, més paga en
aquest sentit. Llavors, tot el que articulem sobre IBI ho fem, de dir, qui necessita una
ajuda ja s’ha fet una campanya ara per ajuda i, per tant, tot va també per Serveis Socials.
Per tant, entenem que això ho cobrim i altres aspectes que creiem, doncs, se n’ha parlat
més profundament i el fet de tenir un debat en altres aspectes.
Per part del senyor Màxim Fàbregas, d’Iniciativa, jo volia comentar-li que moltes de les
seves observacions o les esmenes que ens fa, li haig de dir que no s’ajusten al
procediment tributari. I és per això que nosaltres creiem que no hem d’admetre-les.
Vostè feia referència a substituir “edificis fiscals de caràcter..., que s’ha de donar un
termini de sis mesos per aquest tema”. En matèria tributària, tot el que si no hi ha
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resposta, doncs, que es continuï. Nosaltres, en matèria tributària, tot el que no hi ha
resolució es considera que el silenci és desestimatori.
Estem aplicant el que és més adequat a la norma, si sempre ens trobem amb el mateix,
amb aquesta esmena, són moltes de les seves esmentes, estic parlant de l’ordenança
fiscal general.
L’esmena 3a i 4a que vostè feia, doncs, lliurar en persona, s’ha de poder dir dipositarà,
nosaltres estem fent un redactat ajustat a la normativa. Diu “l’avís a la bústia pot facilitar
la notificació”, hi estem d’acord, però aquest fet d’autoimposar-nos és molt, molt perillós
davant d’una possible impugnació del contribuent, justificant que no ho ha rebut.
També diu “augmentar les bonificacions dels habitatges”, si nosaltres, protecció oficial,
aquests habitatges ja tenen un preu baix, i llavors li dic el mateix que he dit fa un moment,
per tant via IBI, via política de Serveis Socials ja estem donant servei a aquestes
necessitats que unes persones tenen.
Així tindríem, amb altres aspectes que tots els membres de la unitat familiar estiguin
empadronats aquí al Masnou, genera dubtes de com ho controlem, com pot
l’Administració controlar que tots els que viuen en una casa estiguin empadronats aquí,
s’exigeix un mínim d’arrelament, que nosaltres estem parlant de quatre anys, i no volem
que sigui automàtic perquè l’any següent, potser se’n van, és un tema de dir, bé,
necessitem que aquestes persones hi siguin. Una altra cosa és que diguin “hem de
parlar, no són de quatre, establim un període inferior”, parlem-ne. I així amb diferents
aspectes que teníem previstos i, sobretot, amb les seves, és aquest tema, o no
s’adeqüen els costos.
L’aparcament, que vostè fa anys que està dient, que està reclamant. El padró d’octubre
ens està dient que el Mercat Vell té setze cotxes i el Mercat Municipal i els Cavallets,
estem parlant de 81 cotxes. El preu de 65 € està basat en costos, i l’aparcament
d'aquests dos aparcaments tenen els costos, aquest indicant de 65, en canvi Mercat Vell,
85. Vostè proposa fer un increment d’aquests 81 cotxes, diguéssim que, en lloc que
paguin cada mes 20 € més m’està demanat per una altra banda que abaixem uns
impostos, però amb aquestes 81 persones hem d’incrementar un 30 % el rebut, només
per igualar el preu.
L’Ajuntament no està traient un benefici d’aquest preu públic, l’Ajuntament el que està
fent és que aquests aparcaments tenen un cost, i és el que aplica. Que al mercat, que hi
hagi al seu entorn, el mercat, la llei d’oferta i demanda tingui més preu o menys, bé, això
és el mercat el que dicta, nosaltres el que fem és establir, en funció dels costos i la
diferent tipologia de cada aparcament. El Mercat Vell té més costos, més costos pel tipus
d’aparcament que és, que no pas el dels Cavallets o el del Mercat.
Nosaltres, al senyor Suñé, li vam dir, si anem parlant amb altres aspectes en global,
podríem veure una rebaixa cap a la baixa, però bé, en tot cas mantenim els preus i, en tot
cas, sempre podem parlar en un futur d’aquest aspecte i que no quedi tancat, que sempre
ho podem comentar.
Senyor Suñé, només volia comentar l’esmena que vostè comentava, la 1, que és aquesta
d’eliminar la paraula monoparental, no és per voluntat política que no surti aquesta
paraula, segons hem comentat, és que no podem atendre aquesta paraula, estem dins,
com deia el senyor Màxim, ens ho marca el marc legal i és la Llei d’hisendes locals,
l’article 72.4, que no defineix aquesta bonificació, i llavors no es poden donar més
bonificacions ni excepcions en els imports que taxes establertes legalment. El que sí que
fem és que nosaltres considerem persones físiques i això ho preveu com a persones
físiques dintre dels ajuts socials, per tant, preveiem persones físiques, no fem diferències
amb altres aspectes. Podríem fer un repàs exhaustiu de totes, però trobo que, per no
casar la gent que ens escolta, doncs, potser amb aquest aspecte sí que volia recalcar
que tant la taxa del cementiri, com he dit abans, de clavegueram i d’escombraries, durant
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aquest 2016, és voluntat d’aquest regidor, fer un estudi nou que prevegi el nou contracte
d’escombraries i, per tant, portar-lo a debat amb tots vostès, durant l’any, perquè si pot
ser al 2017, tinguem uns nous ajustaments.
Voldria recordar això, que hem tingut una davallada molt important amb les taxes, tenim
una davallada dels ingressos i que, per tant, s’ha optat per aquest tema, i amb el tema de
l’IBI tenim una base, que hem ajustat, això és cert, però també tenim marge per poder
abaixar, en funció de totes les perspectives futures que tinguem. Per part del PP hi ha
algunes de les seves esmenes que afectaven molt el funcionament ordinari de
l’Administració i que no el veiem adequat, hi havia uns aspectes que tenen la informació
fins i tot abans, perquè per la Junta de Govern Local poden tenir aquestes informacions, i
els avanço, tot el tema de padrons i detalls d’aquests que poden tenir, per part meva per
no allargar-me ho deixaria aquí.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, si els i sembla passaríem a la votació de les ordenances fiscals.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, molt amable, seré molt breu. Diu que tindrà, farà estudis, jo crec que amb
el temps lliure que li quedarà podrà fer estudis per treure’s dues carreres. Senyor regidor,
ha dit quins serveis s’havien de tancar per les rebaixes, ha demanat, escoltin, quins
serveis tanquem? Llavors, nosaltres trobem que quan ha fet l’esmena, aquesta dels
serveis de la gent gran, ho trobem de molt mal gust, jo crec que s’ha equivocat amb
l’exemple, però també volem dir que no ha donat resposta al plantejament, senyor
alcalde, de debò.
El Sr. Jaume Oliveras
No obri debat, sisplau.
El Sr. Ernest Suñé
No és debat.
El Sr. Jaume Oliveras
Està obrint debat, acabi, sisplau.
El Sr. Ernest Suñé
En tot cas, no ha donat resposta a la qüestió que ha plantejat de la diferència de costos i
ho deixem aquí.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé, i endavant senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Només volia dir que la modificació de les ordenances que va portar que aquest 2015 no
es pagués la taxa de clavegueram i la taxa d’escombraries fos de 100 € no es va aplicar a
l’actual, es va intentar aplicar al 2014, el que passa és que la maniobra del Govern va fer
que no s’apliqués al 2014 i s’apliqués al 2015, és a dir no es va aprovar l’últim any,
perquè era un tema polític.
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El Sr. Jaume Oliveras
Doncs, si els sembla ho deixem aquí, passaríem a la votació. Vots a favor de la
modificació de les ordenances fiscals presentada pel Govern, amb les esmenes
incorporades.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 11 vots a favor, 7 vots en contra i 2 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (5 regidors), hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 regidors) i
PP (1 regidor), hi voten en contra.
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores), s'absté.
La proposta amb les esmenes incorporades queda de la manera següent:
“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:


En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, inclou la regulació
com a supòsit nou, de la devolució de l’import satisfet per aquest concepte en els
casos de denegació de les llicències d’obres o quan es procedeix a declarar la
manca d’efectes de les comunicacions prèvies d’obres presentades, donat que
únicament es regulava la devolució de l’impost en els casos de desistiment o
renúncia de la llicència obtinguda.



Es modifica el tipus de gravamen dels immobles de característiques especials del
0,89% pel l’1,30% a aplicar sobre la base liquidable de l’impost sobre béns
immobles.



Pel que fa referència a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana:
-

-

S’incrementa la bonificació del 50% al 75% de la quota íntegra de l’impost,
en les transmissions mortis causa que afectin a l’habitatge habitual del
causant.
S’estableix una nova bonificació també del 75% de la quota íntegra de
l’impost, en les transmissions mortis causa de locals en els quals el
causant, a títol individual, exercia efectivament de forma habitual una
activitat empresarial o professional.
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Es modifica tipus de gravamen del 13,40% al 13,20% a aplicar sobre la
base imposable per obtenir la quota de l’impost i compensar l’aplicació del
coeficient d’increment sobre el valor del sòl dels béns immobles urbans.



En la taxa per expedició de documents administratius, s’inclou un nou apartat
que regula la taxa per l’expedició d’un certificat d’antiguitat i/o legalitat.



La taxa per concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs, recull una
nova quota per regular la placa oficial de senyalització de la reserva d’espai
d’aparcament per a minusvàlid (PMR).



Es restableix la reducció en la quota de la taxa d’escombraries d’habitatges, atès
que el nou contracte suposarà un increment de la despesa per part de l’Ajuntament,
tant en el cost de la prestació del servei com en la gestió del residus.



Es restableix la quota fixa i variable de la taxa pel servei de clavegueram, per tal que
l’Ajuntament del Masnou pugui vetllar pel correcte manteniment de la xarxa de
clavegueram.



Derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització o
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, en execució de varies sentencies
dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que han estat
declarades fermes.

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:
ACORDS
Primer- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:
 ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIO, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL.
Article 2: Còmput de terminis
Substituir el text del punt 1 actual per afegir que els dissabtes queden exclosos del
còmput i que quedarà redactat de la manera següent:
2. 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.
Article 3: Calendari del contribuent
Substituir el text de l’article 3 actual per regular la gestió de tributs de venciment
periòdic anual.
Article 3: Tributs
C) Impostos
3. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i
sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves
Ordenances fiscals específiques.
4. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a
terme l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
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D) Taxes
3. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per
l'Ajuntament.
4. Les variacions esmentades en el punt anterior no necessiten notificació
individualitzada.
Afegir l’article 3 bis amb el text actual de l’article 3 modificat per canviar la paraula
contribuent per fiscal i que quedarà redactat de la manera següent:
Article 3 bis: Calendari fiscal
4. 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.
5. 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.
6. 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.
Article 4: Anuncis de cobrament
Substituir l’actual text de l’article 4 per tal d’aclarir el tràmit, quedant el redactat
següent:
Article 4: Anuncis de cobrament
5. L’anunci del calendari fiscal, a més de la funció de donar a conèixer l’exposició
pública de padrons, complirà la funció de publicar l’anunci de cobrament a què es
refereix l’article 24 del reglament general de recaptació.
6. Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els
deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
7. Pel que fa als rebuts domiciliats que hagin estat retornats per part de l’entitat
financera, passaran a període executiu una vegada transcorregut el termini voluntari de
pagament.
8. Quan el deute no ingressat dins del període voluntari se satisfaci abans que hagi
estat notificada la provisió de constrenyiment, s’aplicarà el recàrrec executiu, que és del
5%. Posteriorment, s’aplicaran els recàrrecs de constrenyiment reduït i de
constrenyiment ordinari, segons correspongui, d’acord amb allò establert per l’article 28
de la llei general tributària.
Article 5: Aprovació i modificacions de padrons
Substituir l’actual text de l’article 5 per tal d’aclarir el tràmit, quedant el redactat
següent:
Article 5: Aprovació, modificació i exposició pública de padrons
5. La junta de govern local aprovarà els padrons fiscals municipals, quan no sigui
expressament delegat des de l’Alcaldia a altre òrgan municipal.
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6. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, com
també les resultants de les declaracions d’alteració, reglamentàries, que hagi de
presentar el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que
preveu l’article 102 de la llei general tributària i disposició addicional 14ª del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
7. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, que s’iniciarà el mateix
dia dels períodes de cobrament corresponents.
8. 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 11: Beneficis fiscals
Substituir l’actual redactat del punt 3
4. Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals trobar-se al
corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament.
Pel següent:
4. Serà requisit
passiu no tingui
municipal, llevat
tinguin concedit
suspensió.

indispensable per a la concessió de beneficis fiscals que el subjecte
deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda
que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu,
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva

Afegir l’article 14 bis per tal d’incloure el detall de la notificació administratives, d’acord
amb el detall següent:
Article 14 bis: Notificacions administratives
7. 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.
8.

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.

9.

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.

10. Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el
document a la bústia del domicili de l’interessat.
11. 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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12. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els
termes establerts reglamentàriament.
Article 16: Ajornaments i fraccionaments
Substituir l’actual redactat del punt 8
9. No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és
inferior a 10.000 € i els terminis proposats per al pagament són igual o inferiors a 24
mesos.
Pel següent:
9. No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és inferior a
18.000 €.
Article 18: Declaració de crèdits incobrables
Substituir l’actual redactat del punt 2 pel següent:
d)
Els criteris a aplicar per a la declaració de crèdits incobrables estaran regulats
per la normativa pròpia de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en virtut de la delegació efectuada el 26 de gener de 2012, en relació amb la
recaptació executiva.
Eliminar el punt 3:
e)
No s’aplicaran les presumpcions establertes en el punt 2 d’aquest article quan
existeixin altres indicis que permetin concloure que el cobrament del deute és possible.
Disposició addicional segona
Substituir l’actual text per canviar Finances per Hisenda i quedarà redactat de la
manera següent:
Els models dels tràmits administratius relatius als ingressos fiscals municipals seran
establerts per circular del regidor/a delegat/da d’Hisenda de la Corporació a partir de les
propostes presentades des de la Tresoreria municipal i des del Departament de
Rendes, i amb l’informe favorable de la Intervenció municipal.
Afegir Disposició addicional quarta
L’Ajuntament del Masnou realitzarà una informació pública suficient, a la població del
Masnou, de totes les bonificacions i exempcions recollides a les ordenances fiscals.
 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
Article 8è.
Liquidació
Substituir l’actual redactat del punt 1 per especificar com es poden exigir els preus
públics, que quedarà de la manera següent:
3. L’Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació,
ingrés directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament per via domiciliació
bancària.
Modificar el redactat del punt 2 per tal d’incloure regulació sobre serveis de tracte
successiu i en conseqüència el punt 2 actual passarà a ser el punt 3. El redactat és el
següent:
4. Quan es tracti de prestació de serveis municipals de tracte successiu, el cobrament
de les quotes successives serà objecte de padró.
 IMPOSTOS:
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Article 7é. Bonificacions
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Modificar el punt 3 per eliminar del text la paraula inferior a detectades als paràgrafs 2,
3 i 4 en l’apartat que regula la determinació del percentatge de bonificació, atès que hi
figuren per error i quedaran redactats de la manera següent:
Habitatges amb valor cadastral comprés entre 100.000 i 150.000 euros
Habitatges amb valor cadastral comprés entre 150.000 i 200.000 euros
Habitatges amb valor cadastral comprés entre 200.000 i 250.000 euros
Afegir al final de l’últim paràgraf de determinació del percentatge d’aquesta bonificació:
Als efectes del còmput de nombre de fills, en el cas que una família nombrosa tinguin
algun dels dos fills o filles amb una discapacitat reconeguda, comptabilitzaran conforme
estableixen les normes reguladores de la condició de família nombrosa.
Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa, segons la regulació legal
aplicable, no sigui conseqüència del nombre mínim de 3 fills, s’aplicaran així mateix els
beneficis previstos per al grup “Famílies nombroses amb 3 fills/es”, o si s’escau, el que
el substitueixi o al que sigui assimilable atesa la situació concurrent.
Eliminar del paràgraf 3 la paraula monoparental i del 4 la paraula monoparentals,
atès que les famílies monoparentals no consten reconegudes per a la bonificació a
l’article 74.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març. El text quedarà redactat de la manera següent:
Es concedirà per al període de vigència del títol de família nombrosa, sempre que
estigui vigent al principi de cada exercici i, a partir dels següents, l’aplicació d’aquesta
bonificació es realitzarà d’ofici en el rebut de l’impost sobre béns immobles mentre no
variïn les circumstàncies familiars. Els interessats hauran de comunicar qualsevol
modificació a l’Ajuntament.
En el cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament les dades
sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació, almenys una vegada, es
veuran alliberats d’aportar novament el títol.
Article 10è. Tipus de gravamen i quota
Modificar el tipus de gravamen dels immobles de característiques especials del 0,89%
al 1,30% que quedarà redactat de la manera següent:
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen general serà el
0,81%, per als béns immobles de característiques especials el tipus de gravamen serà
el 1,30%.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Modificar l’article 4.1.g) d’acord amb l’article 4.1 del Text Refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, atès que preveu l’equiparació de les
persones que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del
33 per cent del grau de discapacitat, així com incorporat els apartats h) i) i j) dins
l’apartat g).
Per aquest motiu, l’apartat actual k) queda com apartat h) i l’apartat l) queda substituït
per i), amb la finalitat d’adaptar-ho al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en
virtut de la delegació realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació, el redactat quedarà de la manera següent:
j)

Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu,
als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu
transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal
en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la
consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100
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els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació de
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per un
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni
a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la
discapacitat emès per l’òrgan competent.
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a sol·licitud
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà
conduït per ell mateix o é es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la
qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
k) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa
la del conductor.
l) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Article 3r. Supòsits de no subjecció
Modificar l’apartat 1 per adaptar-ho a la normativa vigent, que quedarà redactat de la
manera següent:
No estan subjectes a aquest impost:
2. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades de les operacions a
les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que aportin a l’empara del que preveu l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en un branca
d’activitat.
Article 4t. Exempcions
Afegir apartat c) a l’article 4 que preveu les exempcions, per introduir l’exempció com
a conseqüència de les transmissions realitzades per dació en pagament de l’habitatge
habitual, amb el redactat següent:
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de
la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del
mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en que
concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d’execució hipotecària
notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder
evitar la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per a
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satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest
requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a
practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronar el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior
als dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la renda de no
residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
Article 5é. Subjectes passius
Eliminar l’apartat 3 de l’article 5è referent al subjecte passiu substitut del contribuent,
d’acord amb el que preveu l’article 123.2 del Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors
hipotecaris del deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial
Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista
a l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui
exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.
Article 12è.
Quota tributària
Modificar el punt 1 per tal de regular l’aplicació del tipus del 13,20% en lloc del
13,40%, d’acord amb el detall següent:
3. La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del
13,20 per cent.
Modificar el paràgraf 1 del punt 2 per aplicar una bonificació del 75% en lloc del 50%,
que quedarà de la manera següent:
4. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost, quan aquesta
no superi els 450.000 € o del 50% en cas de superar aquesta xifra, en les
transmissions mortis causa que afectin l’habitatge habitual del causant, sempre que
els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o
adopció i parelles de fet del causant i que la finca que es transmeti sigui l’habitatge
habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió.
Afegir dins del punt 2 desprès del tercer paràgraf, la regulació de la bonificació en les
transmissions mortis causa dels locals que s’hi exerceix activitat, amb el redactat
següent:
També es concedirà una bonificació del 75% en la quota íntegra de l’impost, quan
aquesta no superi els 750.000 € o del 50% en el cas de superar aquesta xifra, en les
transmissions mortis causa de locals en els quals el causant, a títol individual, exercia
efectivament de forma habitual, personal i directa activitats empresarials o
professionals, sempre que els adquirents sigui el cònjuge, els descendents o adoptats o
els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella, constituïdes.
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició
en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els dos anys
següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins aquest termini.
Substituir el text actual del paràgraf 4 del punt 2 pel següent:
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L’obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de
la data de meritació de l’impost, ha de sol·licitar la bonificació i aportar l’escriptura
d’acceptació d’herència o documentació acceptada en dret.
Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin fora del termini anterior s’han de
considerar extemporànies.
Modificar el text de l’últim paràgraf del punt 2, per actualitzar normativa, d’acord amb
el detall següent:
Si la persona que adquireix la finca és parella del causant, també haurà de presentar
una còpia de l’escriptura acreditativa de la situació de parella de fet o acta de notorietat,
d’acord amb les disposicions vigents sobre unions estables de parelles. Així mateix,
hauran d’acreditar la convivència mínima de dos anys, immediatament anteriors a la
transmissió.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
Modificar el punt 1 que regula les exempcions, concretament els apartats J) i K) que
passaran a tenir el número 7 i 8, respectivament, dins de l’apartat I), per adequar el text
al model d’ordenança de la Diputació de Barcelona, i que quedaran redactats de la
manera següent:
10. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el
local.
11. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una
duració superior als tres mesos i afectin els locals en què es realitzin activitats
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà
una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu
corresponent, atenent el grau d’afectació dels locals per les obres esmentades.
Afegir un nou apartat a continuació que tindrà el número 9, que regula la gestió del
apartats 7 i 8, d’acord amb la redacció següent:
12. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a
la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada del coeficient
previst en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de
situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament
a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge
de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de
l’impost reduït.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals
Modificar l’apartat 2 per afegir regulació de quan la sol·licitud s’entén desestimada, i
quedarà redactat de la manera següent:
3. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar
des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a
la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha
d’entendre’s desestimada.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 3r.bis Exempcions i bonificacions
Modificar el text del segon paràgraf de l’apartat 1, per la redacció següent:
També quedaran exemptes de l’impost la restauració íntegra de qualsevol de les
façanes de l’edifici, i la reparació de la totalitat de les cobertes dels edificis o de les
unitats íntegres de terrasses o balcons i dels elements estructurals de l’immoble.
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Modificar el redactat del primer paràgraf del punt 4, per incloure previ informe de la
Comissió Informativa de Serveis Generals, que quedarà redactat de la manera següent:
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 per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’interès municipal,
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del
treball.
Article 4t
Base imposable, quota i acreditament
Modificar la redacció de la primera de les circumstàncies que es relacionen en l’apartat
6 de l’article 4t, per tal de regular la devolució de l’import en el cas de denegació de la
llicència o declaració de manca d’efectes de la comunicació prèvia. El nou redactat serà
el següent:
 En cas de desestiment o renúncia a la llicència obtinguda o a la comunicació
prèvia presentada, així com també en cas de denegació de la llicència sol·licitada
o davant la declaració de manca d’efectes de la comunicació prèvia d’obres.
Article 5è
Gestió
Modificar la redacció de l’apartat A), d’acord amb el redactat següent:
B) Comunicacions prèvies d’obres i llicències d’obres menors.
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte
que cal fer amb motiu de la presentació de la comunicació prèvia d’obres, havent de
declarar, el subjecte passiu, la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i
ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
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 al pressupost d’execució material declarat per l’interessat i
signat per l’industrial corresponent, que haurà d’adjuntar a la comunicació, desglossat
per capítols d’obra.
El pressupost serà revisat pels Serveis Tècnics Municipals.
3. L’import referit en l’apartat anterior, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de
fer efectiu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en les entitats financeres en
el moment en què es presenti la comunicació prèvia d’obres, conjuntament amb l’import
que resulti a satisfer per la taxa per llicències urbanístiques.
4. Les sol·licituds de llicències d’obres menors, les quals no estan subjectes a
autoliquidació, hauran de venir acompanyades del pressupost d’execució material,
signat pel tècnic corresponent, el qual serà revisat pels Serveis Tècnics Municipals.
L’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva corresponent, la qual serà notificada al
subjecte passiu perquè procedeixi a efectuar el seu pagament.


TAXES:

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6é Tarifa
Modificar el punt 8 per incloure un nou apartat amb la redacció següent:
8. Certificat d’antiguitat i/o de legalitat ............................................................ 44,50€
La resta d’apartats s’hauran de numerar de nou a partir del número 9 que li
correspondrà al 8 actual i així successivament.
Modificar el punt 10 actual que a partir de la nova numeració serà l’11, que quedarà
redactat de la manera següent:
11. Informes policia:
11.1. Per accidents de circulació ..................................................
100,00 €
11.2. Per informes policials .........................................................
75,00 €
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Modificar el punt 15 actual que a partir de la nova numeració serà el 16, que quedarà
redactat de la manera següent:
16. Llicència administrativa de gossos perillosos:
16.1. Per expedició ......................................................................
20,00 €
16.2. Per renovació .....................................................................
15,00 €
16.3. Duplicat per pèrdua ............................................................
10,00 €
(Si es presenta còpia de la denúncia per robatori, l’expedició del duplicat serà
gratuïta.)

TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS
Article 4t. Exempcions i bonificacions
Modificar la redacció de l’article 4t per substituir la Comissió Informativa de
d’Administració i Finances per la de Comissió Informativa de Serveis Generals.
Com a norma general, no es concedirà cap exempció no bonificació a l’exacció de la
taxa. No obstant, aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Generals hagin estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricartístiques o de foment de treball, quedaran eximides del pagament de la taxa de la
placa d’obres, així com de la placa oficial senyalitzadora de gual permanent i de gual
d’ús horari.
Article 5è.
Quota tributària
Modificar l’article 5.4 actual per afegir una nova quota per regular la placa oficial de
senyalització de la reserva d’espai d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda:
5. Placa oficial senyalització reserva d’espai aparcament
per a amb mobilitat reduïda ... ....................................................... 230,00€
Com a conseqüència de la inclusió, el punt 4 actual s’ha de numerar de nou amb el
número 5 i canviar la paraula minusvàlid per persona amb mobilitat reduïda.
Continuar amb la numeració nova.
TAXA PER LLICÉNCIES URBANÍSTIQUES.
Article 5è
Quota tributària
Modificar el redactat de l’apartat A.1.3, fent referència a la liquidació d’una quota mínima,
el qual quedaria redactat de la forma següent:
A.1.3. Pròrrogues sobre llicències o comunicacions prèvies ja concedides,
sobre el pressupost de l’obra pendent d’executar..................................... 1,50 %
Es fixa una quota mínima de ......................................................... 44,10 €
Afegir un nou paràgraf al final de l’apartat A.1.3, el qual farà referència a la liquidació de
la quota mínima, proposant la redacció següent:
La quota mínima fixada en els apartats A.1.1, A.1.2 i A.1.3 serà d’aplicació en totes les
liquidacions que es practiquin i que no arribin als imports mínim fixats, ja sigui com a
conseqüència de l’aplicació de bonificacions a la taxa o en els casos de denegació de la
llicència d’obres o de la declaració de la manca d’efectes de la comunicació prèvia
d’obres presentada.
Modificar el text del primer paràgraf de l’apartat A.11, per afegir que s’ha de tenir en
compte la quota mínima fixada, amb la redacció següent:
A.12. 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
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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.
Modificar el text que regula l’import mínim a satisfer en concepte de residus fixat en
l’apartat D, d’acord amb el detall següent:
Residus previstos en el projecte:
Per tona .................................................................................
11,00 €
Mínim ....................................................................................
150,00 €
Article 6è
Exempcions i bonificacions.
Modificar el text del darrer paràgraf de l’apartat número 1, que quedarà redactat de la
manera següent:
També tindran una bonificació del 50% de la taxa les divisions horitzontals dels
immobles, sempre i quan aquesta divisió permeti acollir algun dels fills/es del
propietari/ària, que hauran de tenir aquest habitatge com a primera residència, per
poder gaudir de la bonificació.
Modificar la redacció de l’apartat número 3, per canviar la Comissió Informativa
d’Administració i Finances per la de Serveis Generals:
4. Aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Generals, hagin estat declarades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques 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.
Article 7è.
Acreditament
Modificar el text de l’apartat 4 que fa referència a la denegació, renúncia o desistiment
de les llicències o assabentats d’obra, d’acord amb la redacció següent:
4. 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 i A.1.3 de l’article 5è de la present ordenança.
5. En el cas de renúncia o desistiment 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 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 i A.1.3 de l’article 5è de la present ordenança.
6. 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 i
A.1.3 de l’article 5è de la present ordenança.
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Article 9è.
Liquidació i ingrés
Modificar la redacció dels apartats a) i b) del punt número 1, en el sentit següent:
1. a)

Les quotes de les taxes relatives a les comunicacions prèvies d’obres,
s’ingressaran mitjançant el sistema d’autoliquidació, havent de declarar, el
subjecte passiu, la base del pagament a compte, determinant l’import, d’acord
amb l’establert a l’article 5è de la present ordenança, i ingressar-lo en els terminis
fixats en aquest article.
L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentarse 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 desglossat
per capítols d’obra declarat per l’interessat i que haurà d’adjuntar a la
comunicació.
L’import referit en l’apartat anterior, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà
de fer efectiu en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en les entitats
financeres en el moment en què es presenti la comunicació prèvia d’obres,
conjuntament amb l’import que resulti a satisfer per l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Si després de presentar la comunicació prèvia d’obres, es modifica o s’amplia el
projecte de l’obra, ja sigui a instància del peticionari o d’ofici per la pròpia
administració, els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació
complementària respecte al pressupost corresponent a la part modificada, d’acord
amb el que s’estableix en el segon paràgraf del present article.
Aquesta quota tindrà la consideració de provisional fins que l’Ajuntament no
comprovi que la mateixa s’ha aplicat d’acord amb les normes reguladores de la
taxa. Si fos correcta, s’entendrà la liquidació com a definitiva i, en cas contrari,
l’Ajuntament practicarà la liquidació complementària resultant, deduint, si és
procedent, el que es va ingressar en provisional.

b) Respecte a les llicències d’obres majors i a les llicències d’obres menors, una
vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació provisional
sobre la base que l’administració hagi calculat per liquidar l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
TAXA PER LLICÉNCIES, COMUNICACIONS PRÉVIES I CONTROLS POSTERIORS
A L’INICI DE LES ACTIVITATS
Article 4t. Base imposable i tarifes
B) Activitats no incloses a l’apartat A:
Modificar la redacció del punt número 5, sense que la modificació afecti l’import de la
taxa, el qual quedarà redactat de la manera següent:
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 €
Afegir en el número 8 un nou punt, amb la redacció següent:
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 €
Suprimir el punt número 12, relatiu als despatxos professionals habilitats en domicilis
particulars que no estan oberts al públic, en virtut de l’informe emès per la enginyera
municipal.
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Modificar la redacció del punt número 13 actual, el qual quedarà redactat de la manera
següent:
13. Declaració responsable per legalitzar els habitatges d’ús turístic,
per cada habitatge .....................................................................................100,00 €
Com a conseqüència d’afegir en el número 8 i eliminar el punt 12, la resta d’apartats
s’hauran de numerar de nou.
Modificar els tres paràgrafs que apareixen al final de l’apartat B) per incorporar la
reducció per al proper any 2016, d’acord la línia d’actuació recollida en el PAM 20152019 i que quedarà redactat de la manera 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 2016 es reduirà la quota de la taxa en un
25% per les activitats incloses del punt número 1 al 11, ambdós inclosos, de l’apartat B
d’aquest article.
Aquesta reducció de la quota és acumulable a altres bonificacions que s’especifiquen a
la present Ordenança.
La resta de punts d’aquest article no es poden acollir a aquesta reducció de la quota.
Modificar el tercer paràgraf de la lletra L) de l’apartat B) per canviar la Comissió
Informativa d’Administració i Finances per la de Serveis Generals. El nou redactat serà
el següent:
La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Generals, si escau, per la Junta de Govern Local.
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 4t.
Beneficis fiscals
Modificar el punt 5 de l’article 4 per canviar la Comissió Informativa d’Administració i
Finances per la de Serveis Generals. El nou redactat serà el següent:
La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà
de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Generals, en el seu cas, per la Junta de Govern Local.
Article 5è.
Quota tributària
Modificar el punt 2.6 per actualitzar text “Resta de comerços i molt petita indústria” per
“Activitats no incloses en els altres apartats, mantenint la mateixa quota, que quedarà
redactat de la manera següent:
2.6. Activitats no incloses en els altres apartats ................................... 205,85 €
Modificar el punt 2.7 per tal de restablir la quota de 100,00 € per la de 134,20 €,
d’acord amb el detall següent:
2.7. Habitatges ..................................................................................... 134,20 €
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN EL
MERCAT MUNICIPAL
Eliminar l’apartat F) de l’article 5 per afegir-ho dins l’ordenança que regula la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecánica en terrenys d’ús públic local. El text és
el següent:
F) Aparcament exclusiu d’usuaris particulars:
1. Vehicles de quatre rodes, al mes ......................................
65,00 €
2. Vehicles de dues rodes, al mes ........................................
30,00 €
3. Per reposició del comandament del pàrquing ....................
40,00 €
Una vegada eliminat l’apartat F) s’ha de modificar els apartat següents.
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Article 7è. Gestió i ingrés
Modificar el punt 5 per incloure el tràmit de l’autorització de transmissions, d’acord amb
el redactat següent:
Les persones titulars d’una o varies parades del Mercat Municipal hauran de sol·licitar
prèviament l’autorització a l’Ajuntament del Masnou per a la transmissió d’aquestes
parades, fent constar en la seva petició les dades necessàries de la persona a qui li vol
transmetre.
La Junta de Govern Local aprovarà l’autorització de la transmissió i aquest acord serà
notificat a la persona que transmet la parada amb la indicació de l’import que haurà de
satisfer. La persona que transmet haurà de tramitar la baixa de la taxa per recollida
d’escombraries industrial, presentant escrit al registre general d’aquest ajuntament, així
com la baixa o modificació de l’ impost sobre activitats econòmiques a l’Administració
d’Hisenda.
L’acord d’autorització també serà notificat a la persona que ha adquirit la parada, i haurà
de presentar l’escriptura relativa a la transmissió en el termini màxim d’un mes comptat
des del dia següent a la recepció de la notificació de l’acord i tramitar el canvi de nom de
l’activitat a la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’alta al cens de l’ impost
sobre activitats econòmiques a l’Administració d’Hisenda.
Com a conseqüència de la modificació el punt número 5 actual passarà a tenir el 6.
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 4t.
Quota tributària:
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat de la manera següent:
La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat
següent:
- Quota fixa de 12,00 € 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

1
2
3
4

De 0 a 72 m
3
De 72,01 a 144 m
3
De 144,01 a 216 m
3
Més de 216,01 m

3

Tarifa variable
(abonat/any)
3,85 €
7,70 €
15,39 €
30,78 €

 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
Modificar l’article 7è. per actualitzar la gestió
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de presentar, abans del dia 30 d’abril de cada any,
autoliquidació de les taxes meritades durant l’exercici anterior, en relació als ingressos
bruts obtinguts.
L’ingrés es formalitzarà mitjançant liquidació o autoliquidació.
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
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Derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització o l’aprofitament
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil, en execució de varies sentencies dictades pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i que han estat declarades fermes.
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
Article 5é
Tarifa
Modificar el punt 1.3 de l’apartat C) per esmenar ml per €, que quedarà redactat de la
manera següent:
1.3. Autorització transmissió parada mercat setmanal ........................................ 44,00 €
Modificar l’últim paràgraf de l’apartat C) per actualitzar l’àrea de Municipi per la de
Serveis Generals, que quedarà redactat de la manera següent:
 Altres períodes d’instal·lació aniran d’acord amb el permís corresponent per part de
l’àrea de Serveis Generals. El període màxim d’instal·lació és d’un mes.
Modificar el punt 5 de l’apartat D) Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i d’altres
instal·lacions anàlogues per incloure que la quota mínima al dia és per unitat, d’acord
amb el detall següent:
6.

Camions, per càrrega i descàrrega, mudances,
muntatge de grues i similars i talls de carrer, quota
mínima al dia per unitat (camió, grua i similar) .............................. 46,50 €

Article 6è. Meritació
Modificar el primer paràgraf de l’article 6 per regular la meritació dels aprofitaments
tant de caràcter temporal com anual, i quedarà de la manera següent:
6. Neix l’obligació de pagament en el cas de noves llicències d’ocupació, en el
moment de sol·licitar la corresponent llicència.
7. En els supòsits d’inici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
de caràcter anual, l’import de la quota resultant es calcularà proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en
què es produeix l’inici de l’aprofitament.
8. En el cas d’aprofitaments de caràcter anual ja autoritzats, la meritació es
produirà el dia 1er de gener i el període impositiu i comprendrà l’any natural.
9. En els supòsits d’inici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
de caràcter temporal (maig a octubre), l’import de la quota resultant es calcularà
en funció del trimestre en que sol·liciti la llicència.
d) Si la sol·licitud és abans o iniciat el primer trimestre que comprèn els mesos
maig, juny i juliol haurà d’abonar el 100% de la quota.
e) Si la sol·licitud es realitza iniciat el segon trimestre que comprèn els mesos
d’agost, setembre i octubre haurà d’abonar el 50% de la quota.
10. En el cas d’aprofitaments de caràcter temporal (maig a octubre) ja autoritzats, la
meritació es produirà el dia 1er de gener i el període impositiu serà trimestral i
comprendrà el període temporal autoritzat, és a dir, primer trimestre maig, juny i
juliol; i segon trimestre agost, setembre i octubre.
Article 7è. Gestió i ingrés
Modificar el punt 2 i el 3 actuals per afegir la regulació del prorrateig de les baixes
referents a les autoritzacions temporals i anuals, amb el redactat següent:
4. Les baixes de les autoritzacions per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires de caràcter temporal s’hauran de cursar com segueix:
- Les baixes sol·licitades fins 31 de desembre, tindran efectes pel primer
trimestre de maig a juliol.
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-

Les baixes sol·licitades fins 30 de juny, tindran efectes pel segon trimestre
d'agost a octubre.
Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de
l’exacció.
5. Les baixes de les autoritzacions anuals per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires, s’hauran de cursar, com a màxim, l’últim dia laborable de
cada trimestre natural, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin
aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
Com a conseqüència d’aquesta inclusió s’hauran de tornar a numerar a partir del 2
actual que ara tindrà el 4 fins al final.
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL.
Article 5è.
Tarifa
B) Estacionament exclusiu limitat i controlat:
“en zona blava”, per minut pre-pagat:
1.2. TRAM B:
1.2.8. 60 minuts ................................................
1.5. Anul·lació de denúncia ...............................................................

0,75 €
6,00 €

“en zona taronja”:
2.3. Anul·lació de denúncia ...............................................

8,00 €

3.

4.

Modificar l’apartat E) actual que regula comandament pilones per afegir l’aparcament
exclusiu d’usuaris del Mercat Masnou, amb el redactat següent:
E) Aparcament exclusiu a l’Edifici Centre, per usuaris partic ulars:
1. Vehicles de quatre rodes, al mes ......................................
65,00 €
2. Vehicles de dues rodes, al mes ........................................
30,00 €
3. Per reposició del comandament del pàrquing ....................
40,00 €
Afegir el punt 5 a l’article 7è per regular el dipòsit del comandament de l’aparcament
de l’Edifici Centre i del Mercat Vell, amb el redactat següent:
6. 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.
Segon.- 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.
Tercer.- Publicar, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de gran
difusió de la província.
Quart.- 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.
Cinquè.- Publicar, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el
text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de
gener del 2016 i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.”
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A proposta de la presidència, es fa un recés de deu minuts.
2. Aprovació del Pressupost general 2016, bases d'execució i relació de
subvencions nominatives
El Sr. Jaume Oliveras
En aquest punt, seguiríem amb el mateix esquema, i abans de passar la paraula al
regidor d’Hisenda, perquè expliqui les línies del pressupost, jo mateix, com a alcalde, a
partir de la memòria elaborada d’Alcaldia, doncs, faria una breu introducció.
El primer que volia explicar a partir d’aquesta memòria d’Alcaldia, que és el document
que inicia tot el procés de l’elaboració del pressupost, ha estat la voluntat de fer aquest
Ple, i abans s’ha comentat, per part del regidor d’Hisenda i per part d’alguns portaveus
dels grups municipals, la voluntat de fer aquest debat dels pressupostos conjuntament
amb les ordenances fiscals, no ha estat una decisió fruit de la casualitat, sinó una decisió
absolutament premeditada, una decisió premeditada que ha comportat, tot s’ha de dir, un
treball intens per part d’aquest Ajuntament, per part de la Regidoria d’Hisenda i pel
conjunt de l’Ajuntament poder arribar avui, no només amb les ordenances fiscals, que és
obligació legal aprovar-les abans de finalitzar el mes d’octubre, sinó portar aquest
pressupost i que poguéssim fer aquest debat, els ingressos conjuntament amb les
despeses, i ho portem ara perquè, també la setmana passada i avui ja els hi hem
distribuït a la Junta de Portaveus, aquest Govern també ha aprovat un altre instrument
importantíssim per al desenvolupament del mandat, que és el Pla d’Actuació Municipal,
amb un conjunt de 187 mesures a desenvolupar en els propers quatre anys.
Per tant, és la intenció d’aquest Govern i de l’alcalde que els parla poder disposar
d’aquests instruments al més ràpid possible, per tant que a partir d’aquest mes d’octubre
puguem tenir aprovat aquest documents essencials per a la gestió del Govern, i que
puguem executar el pressupost de 2016 a partir del dia 2 de gener.
Un tema important, i si em permeten la reflexió també, de cara a l’aplicació de les
inversions que també aprovarem avui, això permetrà poder avançar tots els treballs
necessaris per implementar les inversions previstes en el pressupost.
M’agradaria remarcar, i com consta a la memòria d’Alcaldia, que aquest pressupost es
basa en sis objectius estratègics per part d’aquest Govern, que són els que marquen el
seu Pla d’Actuació Municipal per als propers quatre anys.
La cohesió social, el desenvolupament econòmic, la qualitat de vida, la cultura,
l’educació, l’esport i el lleure. Un quart eix, que és l’espai públic i el seu manteniment, un
eix, com veuran en la proposta del pressupost, molt important. La millora de la
participació i la comunicació amb la ciutadania i, també, la millora de la gestió. Tots
aquells elements necessaris per modernitzar el nostre Ajuntament, per millorar la
competència i el treball dels nostres treballadors públics, aquests serien els sis grans
eixos que marquen aquesta proposta de pressupost i també, si se’m permet una breu
referència, un element que també surt a la memòria d’Alcaldia que ara fa poc que hem
aprovat, unes ordenances, que ja ha comentat el regidor d’Hisenda de la baixa aportació
per part de l’Estat, per tant de la deslleialtat que ens té acostumats l’Estat espanyol en
aquest cas, i a la decisió política i no ens amaguem, la decisió política de mantenir la
pressió fiscal, no és una decisió tampoc feta a l’atzar, i no fruit només d’un càlcul
purament econòmic, sinó que és una decisió política profundament meditada i perquè
creiem que per donar sostenibilitat a aquests propers quatre anys, per donar cobertura
als serveis públics que ens hem proposat, per millorar els serveis públics i la gestió
municipal no tenim altre solució que mantenir la pressió fiscal, avanç ho explicava molt bé
el regidor d’Hisenda amb el tema de l’IBI, és una política de distribució, el que aplica
aquest Govern amb la política d’ingressos, per tant mantenir la pressió fiscal per millorar
el gran repte que té l’Ajuntament, que és millorar precisament el serveis, aquest és el
repte: que els serveis públics que paguen els masnovins i masnovines estiguin a l’alçada
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dels impostos que paguen, aquest és el principal repte que tenim com a Govern
municipal.
Per tant, continuïtat en els serveis públics i millora d’aquests, una precisió d’inversió de
dos milions d’euros, important, l’existència ―que també els explicarà el regidor― d’un
fons de contingència per donar més seguretat a les finances d’aquest Ajuntament, i una
màxima prioritat que té un reflex en aquest pressupost i tindrà, esperem, un reflex en els
pressupostos que tindrem els propers anys, que és l’espai públic i la cohesió social com
dos eixos fonamentals de l’acció de govern d’aquest consistori.
Com veuran reflectit en la memòria d’Alcaldia, es marquen una sèrie d’eixos i de
prioritats, el desenvolupament comunitari, amb tot una sèrie de serveis bàsics per a
qualsevol municipi; la mobilitat i la seguretat; urbanisme i manteniment, ja hem parlat de
l’espai públic, l’educació i la cultura, com dos elements fonamentals, el desenvolupament
econòmic, l’ocupació i l’acció social, en el mateix document de la memòria d’Alcaldia, es
detallen un conjunt de programes que comporta aquesta reorientació de la regidoria
d’acció social. Passem d’una política assistencial que ha estat molt importat a l’anterior
mandat, fem un pas endavant, no només a l’assistència sinó amb les polítiques d’acció
social, i aquí veuran vostès, en aquest document, un conjunt de programes i de propostes
que anirem implementant al llarg d’aquest any.
L’increment de la teleassistència i del servei d’assistència domiciliària, importantíssim, per
posar-nos ja a un nivell òptim de servei, el tema de l’alimentació, el tema de la gent gran,
el tema de les beques de menjador, etcètera, i, si em permeten per acabar, com ja ha
comentat el regidor d’Hisenda, amb un nivell d’endeutament, si anem a una inversió
ordinària de dos milions d’euros, mantenint un fantàstic nivell d’endeutament que no
arriba al 50 %, que ens permet tenir unes bones finances i ens permet tenir també una
planificació i ens permetrà planificar bé aquests quatre anys, amb la inversió pública que
aquest Govern vol tornar a rellançar, tan necessària en el nostre municipi.
Pensem que en aquest pressupost que presentem el 70 % de la inversió va destinada a
la millora de l’espai públic, que creiem que és una de les principals necessitats, aquesta
era la breu reflexió que volia fer en aquesta memòria d’Alcaldia, per poder-la avui posar a
votació i, abans de passar la paraula al regidor de finances, volia agrair un cop més tot
l’esforç que hi ha hagut darrera d’aquesta proposta de pressupost, darrera d’aquesta
proposta d’ordenança, darrera d’aquesta proposta de Pla d’Actuació Municipal, que en
aquests moments, si tira endavant avui el pressupost com han tirat les ordenances,
permetrà tirar endavant, doncs, aquests objectius estratègics que s’ha marcat aquest
Govern. Moltes gràcies. Senyor Matas, té la paraula.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, vull agrair a tot el personal de l’Ajuntament, tot el
personal tècnic que ha col·laborat i ha estat tot el temps que ha fet falta per poder
presentar, amb el temps que els vam donar, per poder tenir avui tant les ordenances
fiscals, amb tota la complexitat que hi ha hagut per temes d’anys anteriors, de previsions
de fa temps, de poder actualitzar i de poder millorar la gestió vers el ciutadà, com també
tot el tema del pressupost pels números presentats. Moltes gràcies, doncs, a tots ells per
tota la seva dedicació. Vostès tenen l’expedient, l’informe econòmic i financer
suficientment detallat, amb totes les comparatives respecte a l’any anterior i també veuen
com es distribueix tot el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any 2016. Com han
pogut veure i analitzar, es tracta d’un pressupost que té, diguéssim, la paraula de
continuïtat. Continuïtat amb les partides vers l’any passat, atès que és un pressupost de
contenció on la despesa està continguda. I sempre és el principal objectiu, no gastarem
allò que no calgui. Per tant, buscarem les formes i els millors serveis per oferir a la
ciutadania, però ajustant sempre aquest cost i aquest servei. Gran part de la despesa,
com vostès saben, està compromesa. Per tant, el marge del pressupost és molt just. Està
compromesa vol dir que és un pressupost que estem treballant a l’Ajuntament amb molts
contractes. Tots aquests imports es basen, també que es posa amb el pressupost, que es
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basen amb el real del 2015 i les possibles modificacions que es preveuen de cara al
proper any. Segueix pensant en l’eficiència de la gestió dels recursos, així s’ha treballat
en aquests anys endarrere i així es plantejava aquest 2016. Per fer front a les necessitats
sobrevingudes, es crea per primer cop, com a capítol cinquè, cinc, un fons de
contingència, previst inicialment en 415.000 €. Aquest fons és per no tenir sorpreses, que
ens puguin cabre i ens afectin en altres partides de l’acció de govern i de l’acció del
pressupost d’aquest Ajuntament. Els capítols de despeses i transferències corrents, que
considerem que diem 2 i 4, representen entorn del 39 % del total. Mantenen imports
semblants, com deia, aquests dos exercicis. Aquests darrers anys, l’Ajuntament també
tendeix a realitzar contractacions amb adjudicacions per terminis més llargs, que faciliten
la gestió i eficiència dels recursos i una major estabilitat del servei.
Es continua amb fermesa, apostant per Serveis Socials, com ha dit l’alcalde i dotar-lo
suficientment perquè ningú quedi desatès, fent els procediments administratius
corresponents per garantir que arribi a tot aquell que es posa en contacte amb
l’Ajuntament. S’ha concentrat a manteniment, això és un canvi vers altres anys, la major
part de les partides de subministrament que té l’Ajuntament, subministrament dels serveis
em refereixo, i es concentra en manteniment. Per tant, a vegades veiem que és el que
s’emporta més import, però això no vol dir que gestioni directament més, però sí que la
seva importància, la té, com ho és també el fet que gestionarà tots aquests imports de
subministraments de llum, d’aigua i amb l’eficiència energètica, és un dels objectius a
poder aconseguir estalvi i poder reduir els costos o els beneficis d’altres empreses, com
algú ha fet referència abans, amb bé de les finances municipals i del ciutadà de Masnou.
L’amortització anticipada de préstecs que a final d’aquest 2015 s’ha produït són préstecs
d’un tipus car, permet també que la partida de despesa financera per a l’any que ve sigui
menor. Això ens suposa, també, uns 74.000 € d’estalvi vers aquest any. El més
destacable d’enguany, també, és el capítol 6, com deia l’alcalde. Dins de la capacitat del
consistori, es realitza una millora del municipi i s’hi destina 2.000.000. Recordem que
l’any passat era 1.200.000 € i escaig. Només, tal com tenim amb l’expedient i per només
a grans trets, estem parlant d’aquest 70 % que destinem a via pública, s’engloba un 52 %
més o menys a vies públiques, un 14 % en parcs i jardins i el que és enllumenat públic
també té una gran partida. Altres aspectes que no oblidem: la millora de la platja, la
cultura, l’esport, promoció econòmica, noves tecnologies, tot això és present per tal de
garantir que el poble del Masnou, per aquest any 2016 quan l’acabem, noti una millora
significativa i, per tant, sàpiga que tots els diners i les taxes que s’ha pagat en el municipi
han estat ben invertits.
Feta aquesta breu introducció, passaria a la lectura d’aquest punt segon, que en tot cas
l’aprovació al pressupost per generar les bases i execució i la relació de subvencions
nominatives passaria, si no tenen cap inconvenient, directament en els acords. Entenc
que sí.
La proposta literal diu el següent:
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.
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:
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Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici del 2016, el resum del
qual, per capítols, és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol

Descripció

1
2
3
4
5

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

Crèdits inicials
9.537.762,00
7.554.644,77
190.940,53
1.506.652,70
400.000,00
Operacions
Corrents

6
9

19.190.000,00

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS

2.000.000,00
2.000.000,00
Operacions
de
Capital
TOTAL GENERAL

PRESSUPOST D´INGRESSOS
Capítol
1
2
3
4
5

Previsions
inicials
10.855.500,00
150.000,00
I

ALTRES

3.943.500,00

Operacions Corrents
9

23.190.000,00

2016

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES,
PREUS
PÚBLICS
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

4.000.000,00

PASSIUS FINANCERS

5.807.000,00
434.000,00
21.190.000,00
2.000.000,00

Operacions
Capital
Total general

de

2.000.000,00

23.190.000,00

Segon. Aprovar les bases d'execució del pressupost, així com les subvencions
nominatives recollides en aquestes bases.
Tercer. 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 disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 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.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Matas. Si els sembla passaríem a la presentació d’esmenes. Hi ha
una esmena presentada pel grup Popular, senyor Federico de las Heras.
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El Sr. Federico de las Heras
Sí, senyor alcalde. Jo presentaré una esmena a la totalitat. Entenc que aquest pressupost
parteix d’un vici important que després, en el torn, ho explicaré profusament. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla, passaríem a votar l’esmena del Grup Popular,
l’esmena de devolució dels pressupostos, seria?
Resultat: Es desestima la proposta per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (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 (2 regidors) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Continuaríem amb les esmenes, el Grup Socialista, senyor Ernest Suñé, endavant.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. També, amb el permís de l’alcalde, no llegiré totes les
esmenes sinó que en faré una pinzellada, igual que he fet abans, per escurçar el temps
d’exposició.
El grup municipal del PSC ha presentat un total de 34 esmenes repartides de la següent
forma: 11 a les bases d’execució, 11 al pressupost ordinari i 12 a inversions.
Les esmenes a les bases d’execució:
1. La número 1, per evitar la vinculació de totes les partides de Recursos Humans.
2. La 2, 3, 4, 5 i 6, perquè els informes que la Intervenció municipal fa, en comptes
de ser només informes siguin afirmatius i, per tant, vinculants.
3.

La 7, per mantenir el nivell de despesa autoritzada i disposada per cadascun dels
departaments.

4. La 8, per incrementar les subvencions que atorguen determinats departaments
estratègics:
a. Medi Ambient: 5.000 €
b. Promoció Econòmica: 60.000 €
c. Protecció Civil: 10.000 €
d. Solidaritat i Cooperació Internacional: 69.200 €
5. La 9, per incrementar determinades subvencions nominatives:
a. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 40.000 € més.
b. Club de Patinatge el Masnou: 3.000 € més.
Estem parlant sempre d’increment d’imports.
c. Federació del Comerç del Masnou: 45.000 €
d. Voluntaris del Masnou: 10.000 €
e. Observatori Dones: 2.000 €
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6. La 10, per disposar accés telemàticament des del portal del regidor de totes les
propostes d’inversió.
7. La 11, per mantenir el redactat de la defensa jurídica dels regidors.
Aquestes eren esmenes a les bases d’execució. Les esmenes que van adreçades al
pressupost ordinari, que és un total d’11 esmenes, moltes en molts apartats, llavors
explicarem per sobre l’increment de 3.000 € a les beques de pràctica esportiva individual,
pensada per a aquells joves que fan competicions i duen el nom de la nostra vila arreu
del territori.
 La creació d’una partida d’ajuts al lloguer social per a famílies monoparentals i
nombroses amb una dotació de 6.000 €, per garantir l’accés a un habitatge digne.
 L’increment de 2.000 € per a activitats medi ambient, per seguir conscienciant de la
importància de tenir cura del nostre entorn.
 L’increment de 2.000 € per conveni amb entitats de gestió animals salvatges, per
millorar el conveni amb l’associació URSUS, és una subvenció finalista.
 L’increment de 2.000 € per abalisament platja, que són les maromes que posem a la
platja perquè les persones amb dificultats de mobilitat hi puguin accedir, per entrar i
sortir de l’aigua.
 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 10.500 € per a nous projectes dinamització, que ha de permetre
promoure i motivar nous emprenedors.
 L’increment de 13.500 € al conveni amb la Federació del Comerç que, sincerament,
creiem que s’ho mereixen.
 La creació d’una nova partida de 50.000 € per a la dinamització del Centre Empreses
Casa del Marquès, per millorar els usos de l’espai i els serveis que es presten.
 Un increment de 6.500 € per a l’Associació de Protecció Civil, per despeses de
formació, especialment per a equips de primera intervenció, també per material i poder
així millorar el bon servei que presten a la població i assolir l’excel·lència.
Pel que fa a decrements, perquè no només demanem incrementar, també hi ha algunes
partides, en farem una petita puntualització.
 Demanem una rebaixa de 19.000 € al suport a activitats especials, aquesta partida del
senyor alcalde.
 Una rebaixa de 4.500 € a despeses diverses de mobilitat urbana.
 Una rebaixa de 50.000 € a manteniment i conservació de vies publiques, vist que hi ha
la voluntat del Govern i cosa que ens dóna goig de disposar de 500.000 € per fer
inversions a via pública. Entenem que serien complementàries l’una i l’altra.
Respecte a les inversions, presentem un total de 13 esmenes, sis de les quals incrementen
partides ja creades per aquest Govern i nosaltres n’hem sol·licitat 7 de noves:
De les ja creades, en volem destacar dues:
 Un increment de 33.250 € per arranjar parcs, jardins i espais públics municipals.
Entenem que no cal només disposar d’un servei de manteniment i jardineria acurat,
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sinó que cal donar una empenta definitiva a la base i per això proposem que des del
servei de Paisatge es donin les directrius per canviar el que ja comença a resultar un
problema endèmic de la vila.
 També demanem un increment de 20.000 € per a la millora dels vestidors dels
monitors i monitores del Complex Esportiu. Aquesta ha estat una demanda realitzada
en múltiples ocasions al plenari, on ha quedat palesa la manca d’espai útil i adient per
a monitores, monitors i personal de neteja. Proposem incrementar la partida perquè es
faci una reforma com cal i on es permeti disposar de vestidors dignes per als
treballadors del poliesportiu.
I, com a noves partides, proposem:
 Arranjament dels jardins de Lluís Companys amb una inversió proposada de 110.000
€. Proposem una millora que fonamenti les diverses terrasses i eviti l’erosió provocada
per les aigües pluvials. Canvi de terra a la terrassa superior, manteniment de la
guingueta amb la incorporació d’una pèrgola semblant a la que hi ha a la guingueta de
Pau Casals.
 Demanem rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda al CEIP Ocata, amb
una inversió proposada de 100.000 €. Demanem l’estudi i implementació d’una rampa
d’accés a persones amb la mobilitat reduïda a l’escola més antiga del Masnou i la
menys accessible.
 Demanem ampliació voreres carrer Ametllers, entre Goleta Pollacra i Montserrat Roig,
amb una inversió proposada de 25.000 €. Que s’estudiï i s’implementi una ampliació
de les voreres d’aquesta via, especialment al costat Barcelona en aquest tram.
 Demanem l’execució del soterrament de la riera de Sistrés, amb una inversió
proposada de 250.000 €. Volem arranjar definitivament aquest espai, aprofitant la
millora que es farà als accessos al camp de futbol i també aprofitant l’estudi que aviat
el Govern disposarà, ja que va formar part de l’acord que vam tenir en la darrera
modificació pressupostària.
 Demanem la urbanització del carrer de Torrent Vallmora fins a Isaac Albéniz, amb una
inversió proposada de 150.000 €. Aquesta urbanització no està pressupostada a l’obra
que actualment s’està executant a Vallmora i arribaria fins al carrer d’Isaac Albèniz.
 També demanem una arbreda en memòria dels desapareguts de la dictadura
Argentina, amb una inversió proposada de 10.000 €. Demanem, dins el Parc Vallmora,
una plantació d’una arbreda en memòria pels desapareguts de la dictadura Argentina
del 1976-1983.
 I també demanem l’arranjament de la seu de Protecció Civil, amb una inversió
proposada de 12.000 €. Per fer la reparació definitiva de la teulada de la seu de
Protecció Civil, una demanda històrica que ens agradaria que es pogués complir en
aquest mandat.
Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. El regidor ponent.
El Sr. Jordi Matas
Gràcies. La primera part d’esmenes a les bases d’execució, hem tingut diverses
converses i una de les converses, doncs, no acceptaríem i estaria justificat el perquè,
moltes són també tècniques i llavors no n’acceptaríem cap. Passaríem directament a les
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esmenes de pressupost general per regidories. Aquí acceptaríem parcialment l’esmena
14, beques pràctica esportiva individual, l’incrementaríem en 2.000 €.
L’esmena 15, no l’acceptem com a tal perquè ho tractem directament des de Serveis
Socials.
Activitat 17, Medi Ambient, acceptem aportar-hi 2.000 € més.
L’esmena 19, l’aigua de Casa del Marqués, estem d’acord a rebaixar 500 € perquè enlloc
dels 1.000 €, deixar-ho en 500 €.
En tot el conjunt de promoció econòmica, el que oferim entre els projectes de
dinamització, els dos punts que hi ha, seria un sol punt: aportar-hi 30.000 € més.
Estem d’acord en què hi ha dos punts de turisme i indústria i consorci de promoció
turística que passen en lloc de promoció econòmica, han de passar a turisme.
I l’arranjament de l’Associació de Protecció Civil, diguéssim, perdó arranjament, els
10.000 € que vostès proposen en lloc de tenir-ho com a despesa proposem passar-ho a
inversió: 10.000 € a inversió.
Per la part de les inversions, l’esmena 25, proposem aportar-hi 10.000 € més. Esmena
27, casa consistorial, 7.000 € més. A la part de noves inversions, l’esmena 29, nosaltres
us proposem és: abans que tiri endavant un import que no sabem on anirà, tirar endavant
aquest any 2016 l’estudi del projecte i llavors aportaríem 15.000 € per realitzar l’estudi.
Igualment, també aportaríem 15.000 € per realitzar l’estudi de l’esmena 33, la
urbanització del carrer Vallmora. O sigui 15.000 € per a cadascuna.
La part de les voreres del carrer Ametllers, ho integrem dintre del Pla de xoc. I l’esmena
32, que és execució del soterrament és allò de dir: estarem estudiant aquest tema amb
l’ACA, tirem endavant l’estudi amb l’ACA per veure com ho podem tirar endavant. Per la
part de l’esmena 30, no hi aportem cap diner, però sí que ens comprometem a fer un
estudi de les necessitats d’aquest centre. Perquè creiem que és més important fer un
estudi global d’aquest centre, que no només específic, en aquest aspecte. I crec que no
em deixo res. I l’esmena 34 que està a part, l’arbreda, són els 10.000 €, acceptem
incorporar aquesta acció, aquesta arbreda de memòria dintre dels treballs que es fan al
Parc Vallmora. No com a aportació econòmica, però sí com a treball de finalització de
l’arbrat del parc.
El Sr. Jaume Oliveras
Val, per tant ara hauríem de saber quines esmenes manté el senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Gràcies, senyor alcalde. Jo, si em permet, faré un repàs ràpid per no oblidar-me’n. Entenc
que, excepte l’esmena 17 a), amb l’increment de 2.000 € a la partida de Medi Ambient,
les esmenes 20 e) i 22 de traslladar la Regidoria de Turisme; bé, això era una qüestió
administrativa. La 31 d’inversions per l’ampliació de voreres al carrer Ametllers que ho
incorporen dintre del Pla de xoc i, per tant, ja estarà establert. La 34 de la inversió de
l’arbreda, que ho incorpora dintre de Vallmora i també serà una de les coses que
s’executaran. I de transversalment, és a dir, que demanàvem una xifra però vostès
n’ofereixen una altra, per no embolicar, és la 14, amb un increment de 2.000 €, la 15 que
no incorporen la partida però ho tindran present des del Pla d’Acció Social. No sé si no ha
esmentat la 18 de rebaixa de 2.000 € de mobilitat o és que no l’ha acceptat aquesta, més
que res, perquè no em queda clar.
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El Sr. Jordi Matas
Aquesta no l’hem rebaixat. Ara em faltaria dir, si ho accepta, de quines partides trèiem els
diners. Estem augmentant unes partides i els hem de treure d’unes altres. Aquesta no
l’acceptaríem...
El Sr. Ernest Suñé
Val, val, queda clar. No, no si he de dir d’on ho trec, jo li avanço però...
El Sr. Jordi Matas
Aquesta, ja li dic que per acceptar aquest tema rebaixem de la partida...
El Sr. Ernest Suñé
Era només un aclariment, no ha de patir, deixi’m continuar, aquest és el meu torn,
gràcies. Era només per aclarir aquest punt, perquè no ho ha esmentat. L’esmena 19 ve
amb una rebaixa de 500 € sobre el consum d’aigua Casa del Marqués, que creiem
desproporcionat 1.000 € d’aigua, no sé on estava la piscina perquè no l’havíem trobat.
L’esma 20 a), amb increment de 10.000 € al servei d’inserció laboral i 20 b), de 20.000 €,
que sumen aquests 30.000 € de promoció econòmica. La 25, d’inversions per a jardins i
espais públics, de 10.000€ d’increment. La 27, sobre millores de Casa Consistorial de
7.000 €, a veure si podem canviar les cadires aquestes. La 29, sobre jardins Lluís
Companys, amb 15.000 € per fer aquest estudi amb la voluntat de desenvolupar-lo a
partir del 2017. L’esmena 30, d’inversions sobre les millores del CEIP Ocata, que és
aquest problema de mobilitat. Vostès volen fer una fotografia general i a veure com s’ha
d’atacar. Em sembla molt correcte, millor que el que proposava. La d’inversions,
soterrament de riera Sistrés, quan tinguem la valoració de l’estudi que fan. A més,
s’iniciaran converses amb Alella i l’ACA, també em sembla correcta. La 33, d’urbanització
del carrer Torrent Vallmora fins a Isaac Albéniz, que incorpora una partida de 15.000 €. I
la 35, d’inversions per a arranjament del sostre Protecció Civil, a 10.000 €. És correcte
això, el que m’ha dit, sí.
Nosaltres, agraïm les esmenes que han estat acceptades, volem destacar-ne la
importància. Llavors, el que farem serà procedir a retirar la resta d’esmenes perquè no
passin a votació.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, entenc que quedarien incorporades les esmenes que s’han
esmentat ara, i quedarien incorporades a la proposta del Govern. Moltes gràcies, senyor
Suñé. Continuaríem amb les esmenes, senyor Màxim Fàbregas té la paraula.
El Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Bé, tot i que se’m pot acusar de reiteratiu, vull iniciar reafirmantme, en primer lloc, en les queixes i denúncies que he manifestat en la meva intervenció
en l’apartat de les ordenances. Queixes que, a més a més, en el cas del pressupost han
d’incorporar les modificacions que s’han produït en els noms i les assignacions de
partides a una o altra regidoria, la qual cosa encara ha suposat un grau més de dificultat
en el nostre treball.
Nosaltres hem presentat 36 esmenes al pressupost ordinari, agrupades en 15 blocs, i 6 al
pressupost d’inversions.
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Com és obvi, pel que respecta al pressupost ordinari, les esmenes que hem presentat
proposen augmentar o disminuir algunes de les despeses plantejades pel Govern per a
les diferents regidories.
Així, el nostre grup proposa augmentar en 64.500 € les partides destinades a Acció
Social.
D’aquests 64.500 €, volem ressaltar la demanda d’augmentar en 43.500 € la partida
destinada a serveis d’atenció a la immigració, amb la intenció de donar compliment a la
moció, que tots recordarem, que vàrem aprovar el passat mes de setembre, relacionada
amb l’acollida de refugiats. Per a aquesta mateixa regidoria també proposem augmentar
un 60 % l’import destinat a les activitats del Centre Obert Maricel, un 50 % al destinat a
activitats per a la Gent Gran, un 40% els diners destinats a accions de Cooperació i un
100 % els diners destinats a accions de sensibilització en solidaritat i cooperació.
També proposem tres partides noves, com hem fet en altres ocasions, destinades a
ensenyament, per un import total de 39.500 €, dels quals 2.000 són per al Consell dels
Infants, 17.500 per al Projecte de Reutilització de Llibres de Text i 20.000 per a
subvencions a les famílies que eduquen els seus infants a les escoles bressol municipals.
També demanem augmentar un 10 % la partida destinada a subvencions a entitats
esportives.
Pel que respecta a les polítiques d’habitatge, proposem dues partides noves:
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 €, proposem que es destini a subvencionar el pagament de
l’IBI a les famílies amb menys recursos del municipi. Aquesta és una partida que ja
consta al pressupost de 2015, a proposta del nostre grup municipal, i que el Govern
d’ERC i CiU ha proposat suprimir per a l’any vinent, privant d’aquesta manera a moltes
famílies que la necessiten la possibilitat d’optar a un ajut per al pagament de l’IBI.
Pel que fa referència a Igualtat, demanem multiplicar per tres els diners que el Govern
proposa destinar a les activitats del CIRD i duplicar els que proposa per a activitats per al
foment de la igualtat.
A Joventut proposem augmentar un 25 % els diners que el Govern proposa destinar a
activitats del Pla d’Acció Jove, que passarien dels 16.000 €, que proposa el Govern, als
20.000 € que proposa el nostre grup.
També proposem augmentar en un total del 50 % les partides de Paisatge destinades a
actuacions a parcs, manteniment i adquisició d’arbrat i reposició de plantes a espais
públics.
El nostre grup creu imprescindible donar un major impuls a les polítiques destinades a la
creació d’ocupació i, per això, proposem augmentar en 73.500 € les partides destinades a
Promoció Econòmica, d’aquests, 14.700 € es dediquen al Servei d’Inserció Laboral,
incrementant la proposta que fa el Govern en tots els casos, 25.350 € a la formació per a
la millora de l’ocupabilitat, 7.500 € al Servei de Promoció Econòmica, 15.500 € a nous
projectes de dinamització i 10.300 € al foment de l’emprenedoria i suport a l’empresa.
Així mateix, i pel que respecta a Salut Pública, demanem augmentar un 150 % els diners
que el Govern proposa destinar a activitats de difusió, informació i promoció del consum.
Totes aquestes modificacions signifiquen un augment en la despesa de 305.450 €.
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Per equilibrar aquest augment de despeses, des del nostre grup proposem la disminució
d’algunes de les partides previstes al projecte de pressupost de l’Equip de Govern,
perquè entenem que les partides afectades per la nostra proposta tenen un imports que
no responen a les necessitats prioritàries de la població del Masnou.
Entre aquestes propostes de disminució volem ressaltar, per ordre d’importància
econòmica, les següents:
En primer lloc, els 143.020 € que proposem disminuir de les partides de manteniment
destinades a recollida de residus, neteja de carrers i servei de neteja de platja.
L’argument amb què el Govern intenta justificar aquesta despesa és que aviat
s’adjudicarà el nou servei de neteja. Val a dir que fa quatre anys i mig, des de la presa de
possessió de l’anterior govern, que sentim el mateix argument. La realitat és que, passat
aquest termini encara desconeixem quan es farà l’adjudicació definitiva, ja que el
procediment està pendent de sentència judicial que, com totes les sentències, podrà ser
recorreguda diverses vegades, raó per la qual desconeixem quan es podrà fer
l’adjudicació definitiva i, per tant, entenem que no és necessari proposar una despesa
que sabem que no es produirà, com ha passat en anys anteriors.
També proposem suprimir els 45.000 € destinats a la nova partida de contractes de
promoció turística proposada pel Govern. Creiem que, davant altres necessitats més
prioritàries per a la gent del Masnou, aquesta despesa és absolutament innecessària i per
això la nostra proposta de supressió.
Per la mateixa raó, proposem reduir en 44.100 € l’import d’algunes de les partides que es
proposen per 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.
Completen la nostra proposta de reducció de despeses els 23.500 € en què proposem
reduir la partida de contractes de civisme i convivència; els 11.000 € que demanem reduir
les despeses de teatre, música i dansa (activitats a les quals el Govern proposa destinar
88.000 €); els 12.000 € que demanem que es redueixi la partida de convenis de Cultura;
els 11.000 € que proposem rebaixar de la partida de contractes d’infància i els 10.000 €
en què demanem que es redueixi la partida de contracte del servei del cementiri.
Totes aquestes reduccions sumen un total de 299.620€, per la qual cosa, si s’aproven les
nostres esmenes, el pressupost d’Ingressos i de Despeses resultant quedarà
pràcticament equilibrat.
Finalment, i com he dit a l’inici de la meva intervenció, el nostre grup presenta sis
esmenes al projecte d’inversions proposat per l’Equip de Govern.
En primer lloc, i sent coherents amb el plantejament que hem fet tant des del Govern com
des de l’oposició, proposem destinar 356.000 € a la construcció d’una nau polivalent.
Aquesta nau, que es podria ubicar en el sector en el qual està situada l’actual fàbrica de
DOGI, permetria, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta mateixa sala,
atendre els dèficits que, en equipaments d’aquestes característiques, té el Masnou. En la
nostra opinió, i tal com vàrem defensar en el Ple de la setmana passada, la nau podria
donar cabuda a moltes de les activitats que organitzen les entitats joves del Masnou,
permetria al Govern municipal dissenyar activitats per a joves en els caps de setmana,
facilitant així la seva permanència al municipi i, també, 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,
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pateixen dèficits en els seus equipaments i d’aquí la proposta que el Govern destini
100.000 € a millorar-los.
I la tercera i darrera proposta de despeses destinada a inversions és la que demana
destinar 120.000 €, el doble del que proposa el Govern, a ampliar les actuacions de
millora de l’enllumenat públic, actuacions que, al mateix temps que permeten donar un
millor servei a la població, comportaran un estalvi energètic i econòmic per al nostre
municipi. El total d’inversions proposades pel nostre grup és de 516.000 €.
Per compensar aquestes despeses en inversions, plantegem al mateix temps la
supressió de tres de les propostes que fa el Govern, ja que considerem que no són
prioritàries per al nostre municipi.
Les propostes que proposem suprimir són:
En primer lloc, la destinada a la urbanització del carrer Abat Escarré i, en segon lloc, la
destinada a fer zona de vianants dels carrers Dr. Agell, Cuba i Pere Grau i, finalment,
l’adquisició d’una furgoneta per a la realització d’atestats.
Totes aquestes esmenes, tant les que corresponen al pressupost ordinari com al
d’inversions, responen a la nostra voluntat d’aconseguir una millor distribució de la
despesa municipal, posant èmfasi en 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 suprimint o disminuint partides que, en l’opinió del nostre grup, no considerem
prioritàries per al conjunt de la població del Masnou. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Per part del ponent.
El Sr. Jordi Matas
Per part del Govern, tenint en compte que les esmenes que vostè presenta afecten
contractes, incrementen temes de Serveis Socials que estan, creiem des del Govern,
perfectament dotades i atenent la realitat social d’aquí del municipi, i que per la part de
les inversions està actuant traient inversions en la via pública, no n’acceptarem cap.
El Sr. Màxim Fàbregas
Quina sorpresa.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, algun grup demana alguna votació per separat d’alguna de les esmenes?
Doncs, passem a votar les esmenes del Grup d’Iniciativa.
Resultat: Es desestima la proposta per 11 vots en contra, 2 vots a favor i 7 vots
d’abstenció.
Votació:
El Grup Municipal ICV-EUiA-E (2 regidors) hi vota a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores), PSC-CP (2 regidors) i PP
(1 regidor) s’abstenen.
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El Sr. Jaume Oliveras
Quedarien rebutjades. Tindria la paraula el senyor Avilés per presentar les seves
esmenes.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies. No, m’he confós. Com que les del company Suñé no les hem votat he pensat
que després es farien, però no, no que les ha retirades.
Bé, nosaltres tenim una esmena que, també en la línia que havia presentat el Partit
Popular i en línia i consonància del que havíem manifestat abans en la nostra explicació
de vot respecte a les ordenances fiscals, és una única esmena que demana la retirada
del text dels pressupostos municipals per adequar-los a la realitat fiscal que el nostre grup
demanava.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Suposo que el ponent rebutjaria l’esmena, no. Per tant,
passaríem a votar l’esmena del senyor Avilés del Grup de Ciutadans.
Resultat: Es desestima la proposta per 13 vots en contra, 3 vots a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor.
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (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 (2 regidors) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Quedaria rebutjada. I ara, si els sembla, passaríem a la roda de grups municipals per
pronunciar-se sobre la proposta de pressupost per a l’any 2016 que presenta el Govern.
Senyor Federico de las Heras, té la paraula.
El Sr. Federico de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Bé, explico una mica el que deia abans i enraonaré perquè
penso que és un pressupost que no té sentit en el moment que s’ha presentat i com s’ha
presentat. Per als pressupostos següents ja en parlarem, però les mancances que té són
tan importants que penso que és bo que la població del Masnou les conegui i les pugui
valorar.
O sigui, el pressupost de 2016 es pot definir, a la vista de les propostes plantejades per
aquest Equip de Govern, com una gran decepció. Així ho dic i així ho explico. Tant per la
partida dels ingressos, ordenances fiscals i impostos, com per a la partida de les
despeses, inversions o la capacitat d’inversió que genera frustradament aquest
pressupost. Aquest pressupost pateix de diversos vicis. Un i el més important, després
parlaré del segon, és continuar ignorant un fet silenciat en l’anterior mandat i que aquest
Equip de Govern continua sense voler abordar, com és obviar l’estudi que en el seu
moment va fer l’anterior regidor d’Hisenda a través d’una consultoria de la Diputació de
Barcelona. Això sembla que avui ningú no recorda, el senyor Avilés ho ha recordat i jo ho
tornaré a recordar, que ho tenia ja previst en el guió.
En aquesta auditoria que es va fer, crec que va ser Faura de la Diputació de Barcelona,
valorant els serveis de l’Ajuntament, es va posar de manifest l’elevada despesa de la
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partida de personal, xifrant i estimant un sobre cost de 3 milions d’euros. A partir d’aquí,
aquest partit, el Partit Popular, va presentar una moció demanant en el seu moment,
només demanàvem que es fes un estudi més a fons per valorar l’actuació d’aquesta
auditoria encarregada a una empresa reconeguda col·laboradora de la Diputació de
Barcelona. La nostra sorpresa va ser que en aquest Ajuntament, aquí, es va votar en
contra per àmplia majoria que es fes, ni tan sols, l’estudi. És clar, quan una auditoria ens
presenta un dèficit de tres milions d’euros dins d’un pressupost que estem parlant de vinti-tres, un terç del que és pràcticament el cost de personal d’aquest Ajuntament, com a
mínim, una proposta d’aquestes característiques mereix una reflexió i un estudi per poder
ser valorada adequadament. Per què hem presentat l’esmena a la totalitat? Bé, doncs
perquè en aquest primer mandat aquest és el primer pressupost i ja parteix d’aquest vici
inicial. Vici que ja vaticino, segur, continuarà el segon, tercer i quart pressupost. Amb els
altres presentarem altres objeccions, però avui, en aquest primer, volia fer constar aquest
fet.
Inicien vostès el mandat, 2015-2019, i és el primer pressupost i, bé, pensem que aquests
temes, no han volgut remenar perquè són coses que és millor deixar al calaix, com ja van
fer en el seu moment. No remenant aquestes coses se’ns tanca la porta i s’obren les
portes a fer un pressupost, com han dit vostès, de contenció, jo diria continuista. No té
alteracions substancials, és continuista i els explicaré el perquè.
El que sí que es continua bellugant és la butxaca dels contribuents masnovins, dels
veïns, o sigui el masnoví pagarà més i això és així. Els serveis seran excel·lents,
estupendo, però és l’obligació de tots els ajuntaments. El PAM serà estupendo, fabulós,
però és que el tenen tots els ajuntaments. Els pressupostos o els ajuntaments si ???, es
farà... si la participació ciutadana que s’havia plantejat, no sé, jo vinc d’Arenys i allà, a
Arenys de Mar, tenen un, allà al Calisai, tenen un cartell molt maco, pressupostos
participatius vingui el ciutadà, cosa que em sembla estupendo. Trobo que és un tema que
ja s’hauria d’haver implementat des de fa molt, molt, molt de temps.
Bé, sense governar i també tiraré alguna pedra sobre casa. Nosaltres, en el seu dia, vam
donar suport als pressupostos que vam creure millor. Nosaltres no governàvem i vam
donar suport a certes coses, perquè pensàvem que en aquell moment, anys de la crisi
potser més dura, s’havien de mantenir. Però bé, com hem mantingut en altres
intervencions aquí, els temps afortunadament van canviant i hi ha coses que s’han de
canviar i els plantejament que s’han de fer. Els diners que es gasten estan molt bé, però
els millors diners són els que estan a la butxaca de cadascú, perquè cadascú els gasti
com li vingui de gust i això és fabulós. Cadascú amb el seu ho pot emplear com li vingui
en gana i aquesta opció, aquest pensament, o sigui aquesta filosofia, seria bo mantenirla, no de forma absoluta, perquè evidentment hem de cobrir uns serveis i han de ser de
qualitat, perquè és el que demana el ciutadà, però no passar-se d’aquí.
I amb aquests pressupostos, la línia és ja que ens continuarem passant d’aquí i tirarem
endarrere uns quants anys. Per això, el vot, repeteixo, a l’esmena a la totalitat d’aquest
pressupost.
Obrir la porta a l’Ajuntament, obrir la porta, obrir les persianes donar els serveis que,
estiguin o no estiguin els polítics, es continuaran prestant de forma continuada ens costen
vint, vint-i-un milions d’euros. Amb dos milions de romanents per poder fer actuacions no
en tenim ni per començar, és un pressupost molt petit, és un marge molt petit d’actuació.
I el que estic plantejant, precisament, va en la línia de permetre tenir el futur de forma
ordenada i de forma raonada, tenir marges més amplis d’actuació com els que mereix el
Masnou. Amb aquests plantejaments, tanquem la porta a poder tenir excedents de diners
amb els quals afrontar inversions. Després parlaré també del tema de les inversions, de
com s’han afrontat.
En conseqüència, el pressupost municipal segueix emmanillat a una falta de decisió de la
seva gestió, perquè distribuir les despeses és molt fàcil, és un Excel, després poden
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canviar un cromo, però és un Excel, però estalviar-les o generar més ingressos de
manera que no minvin la butxaca dels nostres veïns és un art i, jo ho sento dir, no tenen
vocació d’artistes. No hi ha artistes en aquest Ajuntament que hagin pogut plantejar una
imaginació per augmentar els ingressos i per fer coses sense cost per als contribuents del
Masnou.
Podia dir més coses, com parlar per exemple de l’IBI que abans he esmentat. Què passa
amb l’IBI en aquest municipi? Perquè amb l’IBI podríem fer ciència, abans ha parlat el
senyor Avilés, però amb l’IBI té ciència. Jo ja vaig discutir en el seu dia amb el senyor
Birba, que es queixava que el govern del PP havia apujat, com comentava ell, l’IBI; però
ell, després, jo sé que després, quan quadrava els comptes, feia un somriure i deia: mira,
d’alguna cosa ha servit. Bé, va servir en el seu moment, va tenir una utilitat per treure
comptes de l’Ajuntament que estaven en situacions molt properes a dèficits i a situacions,
no dic d’intervenció, de plans d’ajustos, com va passar, però és el que he comentat, hem
d’anar reculant. I per recular, el plantejament general de pressupost ha de ser diferent. És
clar que no podem gastar, no podem deixar de recaptar perquè deixaríem de prestar
serveis, però el que sí que podem pensar és en dues coses, tant en gastar menys i veure
en les partides que estem punxant com ingressar més. Ara en parlarem.
Aquest baixo els números sobre el que ens va suposar aquest estalvi, la motxilla, com
deia el senyor Birba de l’IBI i bé, pot ser aproximadament, em puc equivocar de pocs
números. Penso que sobre un milió d’euros per quatre anys, doncs, ha suposat uns
quatre milions d’euros més o menys per a les arques municipals. Veient els números de
les inversions i de la despesa, veiem que és una quantitat suficientment important com
per poder sostenir descomptes, que era el seu objecte. Ara ja no el té.
Abans ens han comentat el tema de les taxes, les pujades. No entraré a redundar amb el
tema d’escombraries, senyalitzacions, etc. Vaig dir que ho faria tot en una intervenció.
Abans ja he intervingut, amb la qual cosa aquesta part l’obviaré. I, després, volia
comentar un altre tema més i és un tema que demanàvem en els pressupostos i és un
tema no quantificable. Demanen una mica més de sensibilitat municipal. Quan parlo de
sensibilitat municipal és deixar de ser una dura i una estricta administració tan propera
com volem ser des dels ajuntaments i demanava que, quan a un veí se li apugin o se li
variïn els impostos, les taxes, qualsevol cosa, se li digui de forma personalitzada, quan és
gratuït, estudiï quan li puja, quan li baixa. Vostè abans pagava 333 €, ara vostè pagarà
365 € i per això. Vostè abans tenia un recàrrec en el rebut de l’aigua de tant i ara el tindrà
d’això i per això. Bé, hi ha moltes formes de notificació que són legals, jo no dic que el
que s’està fent no sigui legal ni molt menys, el que sí que demano és que, aprofitant
també entre d’altres coses les noves tecnologies o altres mitjans que puguin estar al
nostre abast que suposin un cost modest, intentar ser més propers al ciutadà i realment
explicar-li les coses com són.
Quan s’apuja l’IBI, ara per exemple l’IBI és manté, bé mantenim l’IBI. És clar, mantenim la
pujada que es va fer de l’IBI, va pujar, hem abaixat bases, hem abaixat tipus, hem apujat
bases... queden compensats. Bé, doncs, se li ha d’explicar al senyor ciutadà, mantenim
l’IBI, no l’IBI, mantenim la pujada de l’IBI. És clar, hem defensat, l’IBI no s’apuja, en
mantenim la pujada. I això també se’ls ha d’explicar. Perquè al ciutadà, quan se li està
apujant els impostos o mantenint les pujades se li ha d’explicar d’una forma molt clara.
Per altra banda, poca cosa més per afegir, tinc quatre o cinc notes més, però penso que
amb aquesta intervenció he dit el principal. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Té la paraula el senyor Ernest Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Abans de res, si em permet la broma, senyor Federico,
em té desconcertat. Abans revolució, ara pressupostos participatius i sensibilitat
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municipal. Jo no el conec, no sé si hi ha algun canvi ideològic. El PSC del Masnou ha
mantingut diverses converses amb el Govern amb l’objectiu de condicionar el pressupost.
Dimarts passat vam traslladar a la nostra militància la resposta del Govern del Masnou a
les esmenes presentades, una proposta que assoleix una gran part de les nostres
demandes.
Propostes que abasten des de la definició de nous ajuts al lloguer per a famílies
monoparentals i nombroses que es preveuran dins el Pla d’Acció Social a millores
econòmiques de partides per a la practica esportiva individual, per a activitats vinculades
al Medi Ambient com de partides de dinamització i d’inserció laboral.
I vull incidir més en aquest darrer apartat. Els socialistes som conscients que cal un major
enfortiment dels programes i les accions que s’estan desenvolupant des de l’Àrea de
Promoció Econòmica i per això hem volgut incrementar els recursos per potenciar encara
més el Centre d’Empreses Casa del Marquès, alhora que hem apostat per l’ampliació i
millora de les accions en l’àmbit d’Ocupació que es vulguin desenvolupar el 2016 i per
això l’increment de 30.000 € ens satisfà, i ens satisfà molt.
Igual que ens satisfà també les millores inversores que hem acordat i que han permès
incrementar en 10.000 € la millora, conservació o rehabilitació de parcs, jardins i espais
públics; en 7.000 € la millora, conservació o rehabilitació d’edificis.
O crear noves partides, com els 10.000 € per a l’arranjament del local utilitzat per
Protecció Civil, una vella demanda que, per fi, serà una realitat.
O per a l’elaboració de projectes tan importants com l’arranjament dels jardins de Lluís
Companys, al qual es destinen 15.000 €; xifra idèntica que es destina al projecte
d’urbanització del carrer del Torrent Vallmora, tots ells amb la voluntat d’analitzar-los,
estudiar-los i de poder executar-los a partir de l’any 2017.
O l’acord que permetrà fer una anàlisi integral de les mancances i necessitats de l’edifici
de l’Escola Ocata, que tindrà en compte els aspectes relatius a l’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda i que es realitzarà durant l’any 2016.
O incorporar l’actuació d’ampliació de voreres del carrer dels Ametllers, entre els carrers
de la Goleta Pollacra i de Montserrat Roig al Pla de Xoc de millora de voreres i calçades,
previst amb 500.000 €, aquest Pla de Xoc, i que va ser una proposta compartida entre el
tres partits durant la campanya electoral i vull remarcar aquesta coincidència.
O determinar el cost que suposarà el soterrament de la riera de Sistrés l’actuació i alhora
iniciar converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o l’Ajuntament d’Alella per
assolir aquest objectiu.
O la creació de l’arbreda en memòria de les persones desaparegudes per motius polítics
durant la dictadura militar a l’Argentina al Parc Vallmora. Un compromís adquirit durant la
campanya amb una mare, que viu al Masnou, que va perdre una filla en un dels actes
més emotius que vam protagonitzar els Socialistes durant la campanya electoral.
Davant d’aquestes propostes, l’assemblea del PSC del Masnou, de forma unànime, hi
vam votar a favor. Vam votar favor de l’acord.
I ho vam fer perquè els i les socialistes creiem sincerament que a la política el que ha de
primar són els acords per damunt de les disputes, els punts en comú per damunt dels
desacords i les persones per sobre dels interessos ideològics.
I ha estat durant el procés de negociació de la proposta de pressupost municipal per a
aquest any, per a l’any vinent 2016 on hem evidenciat l’existència de punts de confluència
entre les propostes formulades pel nostre grup i les del Govern municipal.
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Coincidències que s’han concretat en l’acceptació per incorporar moltes de les esmenes
aportades pel nostre grup, una part de les quals ja he explicat.
Coincidències que exigiran un major diàleg entre les dues parts, una major participació i
una major transparència i que s’han concretat en la posada en marxa d’una comissió de
seguiment de les inversions municipals programades el 2015 i previstes al 2016,
integrada per representants del Govern municipal i del PSC, en un document que hem
signat avui mateix i que la setmana vinent farem públic.
Per tot això, comunico que el nostre grup votarà a favor de la proposta de pressupost.
Moltes gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Té la paraula el senyor Màxim Fàbregas. Endavant.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, per explicar que hem votat en contra de les dues
esmenes a la totalitat perquè no les hem entès com a esmenes de la totalitat.
Normalment, les esmenes a la totalitat són sempre amb una proposta alternativa i, en
aquest cas concret, l’única demanada era que el Govern retirés la seva proposta. Jo crec
que potser és més fàcil votar en contra de la proposta del Govern que té, en definitiva, la
mateixa consideració; però, bé, tothom pot presentar les esmenes de la manera que li
sembli i nosaltres reconeixem el dret que també el Partit Popular com Ciutadans tenen de
presentar una esmena a la totalitat, encara que no facin una alternativa a la proposta del
Govern.
Volia dir que ens ha sobtat molt la intervenció inicial de l’alcalde. Una intervenció que
nosaltres, amb tot el respecte, creiem que és innecessària perquè a la memòria de
l’Alcaldia consta la documentació i ens l’hem llegida i, si és perquè en tingui coneixement
el públic del Masnou, estem convençuts que unes paraules molt semblants a les que ha
dit l’alcalde ara, apareixeran d’aquí a pocs dies a El Masnou Viu. Però el que més ens ha
sobtat d’aquesta intervenció de l’Alcaldia, de l’alcalde, és la seva insistència a afirmar que
han treballat i treballaran per mantenir la pressió fiscal.
Jo crec que no cal ser un expert en matemàtiques per descobrir que, malgrat els esforços
de l’alcalde per demostrar que no s’augmentarà la pressió fiscal, justament el que les
ordenances que s’han aprovat amb el nostre vot en contra aconsegueixen és augmentar
la pressió fiscal. Com és obvi, una de les raons, bé en conseqüència, nosaltres ja volem
anunciar que el vot del nostre grup serà negatiu i, tal com ha passat en el tema de les
ordenances, com és obvi, una de les raons, en aquest cas encara més justificada que
abans, per les quals el nostre grup votarà en contra és pel rebuig del Govern a totes i
cadascuna de les nostres esmenes, no esperàvem una altra cosa. Per tant, no ens ha
sobtat. Un rebuig que, com en el cas de les ordenances fiscals de les quals hem parlat
abans, ha anat acompanyat del més absolut menyspreu envers les nostres propostes,
posant de manifest la manca de cintura política del nou Govern i del seu alcalde.
Però el rebuig d’aquestes esmenes per part del Govern té conseqüències. Per exemple,
la seva negativa a aprovar les nostres esmenes significa que es neguen a destinar
50.000 € a subvencionar la instal·lació de rampes i ascensors als edificis plurifamiliars.
I també, suposem que aquesta negativa es justifica perquè el Govern del Masnou ERC i
CIU consideren absolutament innecessària aquesta actuació però, en canvi i com a
exemple, veuen més adient destinar 45.000 € al pagament de contractes de promoció
turística al Masnou, ens sobta.
Aquest rebuig també impedirà que els joves i la gent gran dels habitatges protegits puguin
gaudir d’un total de 50.000 € de subvencions per al pagament de l’IBI dels habitatges que
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ocupen i, també, que les famílies que escolaritzen les seves criatures a les escoles
bressol municipals puguin optar a 20.000 € de subvencions per fer front a les despeses
d’escolarització dels seus infants. Ho tenen fàcil, que vagin a Serveis Socials, és
l’alternativa d’aquest Govern.
El rebuig d’ERC i CiU a les nostres esmenes també suposa la seva negativa a augmentar
en 64.500 € les partides d’Acció Social i, concretament, cosa que ens sobta i molt, a
destinar 50.000 € als serveis d’atenció a la immigració, deixant amb aquesta actitud la
moció aprovada al mes de setembre respecte al tema dels refugiats en una mera
declaració d’intencions.
Aquest rebuig també vol dir la negativa a augmentar en 73.500 € les partides destinades
al foment de l’ocupació quan, per contra, el Govern prefereix destinar més de 83.000 € a
publicitar la seva tasca de Govern i a donar suport a activitats que nosaltres no
considerem prioritàries per al nostre municipi.
Pel que respecte 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 destinar 100.000 € per
millorar les instal·lacions de les escoles municipals.
En canvi, el Govern preveu destinar 33.000 € a fer carrers només per a vianants. Aquesta
proposta, que pot ser una proposta interessant, avui no té cap sentit, més si creiem les
paraules del Govern expressades en aquest mateix plenari segons les quals s’està
pendent d’actualitzar el Pla de mobilitat i, per tant, en opinió del nostre grup, qualsevol
actuació relativa a la millora de la mobilitat, que podríem compartir, hauria d’esperar a
estar avalada pel nou Pla de mobilitat. I també, com he esmentat abans, el Govern
preveu destinar 36.000 € per a l’adquisició d’una furgoneta d’atestats al Masnou, una
adquisició que el nostre grup considera innecessària.
Una altra de les conseqüències d’aquest rebuig, que no la darrera, és que els diners
destinats a solidaritat i cooperació quedaran lluny, com va passar en el mandat passat,
d’arribar al 0,7 % del pressupost, tal com demanen els organismes internacionals.
Però el nostre vot negatiu respon també a altres raons que passo a argumentar:
Votarem en contra del pressupost perquè, a diferència del mandat anterior, la informació
que el Govern ens ha facilitat per estudiar ha estat sensiblement inferior, en quantitat i en
qualitat, a la que se’ns va facilitar en el mandat passat. És més, en algun cas ni se’ns ha
fet arribar la informació sol·licitada per escrit en relació amb el pressupost, la qual cosa
ha dificultat sensiblement la nostra capacitat d’estudiar-lo en profunditat i de presentar
propostes alternatives a les del Govern.
Aquesta manera de fer deixa veure clarament quin és el concepte de transparència que,
actualment, està caracteritzant el Govern municipal i el seu alcalde.
Votarem en contra del pressupost perquè és un pressupost expansiu. Un 0,67 %
expansiu en qualsevol cas. És un pressupost que augmenta la despesa aprofitant
l’augment en els impostos i taxes que el Govern acaba d’aprovar fa una estona.
Votarem en contra d’aquest pressupost també perquè és un pressupost que, en opinió
del nostre grup, no respon en absolut a les necessitats més urgents del nostre municipi.
En realitat, al nostre entendre i potser estem equivocats, el que fa aquest pressupost és
intentar donar satisfacció a les promeses electorals fetes pel candidat Jaume Oliveras en
la passada campanya electoral quan, per aconseguir desbancar CiU, cosa que va
aconseguir, es va dedicar a dir que sí a demandes de determinats col·lectius del nostre
municipi, demandes que poden ser legítimes, però que el nostre grup considera que
moltes avui no són prioritàries per al Masnou.
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L’atenció a aquests compromisos electorals i, també, per què no dir-ho, la voluntat de
reforçar les regidories que estan sota la responsabilitat d’ERC han fet que siguin
aquestes les que han rebut un millor tractament pressupostari, només cal mirar els
números, en detriment d’aquelles que estan sota la responsabilitat de regidors i regidores
de CiU. Només cal fer una breu repassada al pressupost presentat per descobrir la
certesa d’aquesta afirmació.
Ens sobta que CiU, que té un 45 % dels regidors i regidores que formen el Govern, hagi
acceptat aquesta situació, però aquest és el seu problema, encara que també és el
problema del conjunt del municipi.
Votarem en contra del pressupost també perquè, com afirma el Govern, és en part
conseqüència del PAM, un PAM que, tal com ha dit l’alcalde en la seva intervenció, se’ns
ha presentat fa ara ja gairebé quatre hores. Un PAM respecte del qual no hem tingut cap
oportunitat d’opinar i que, per tant, el nostre grup no comparteix.
Votarem en contra també del pressupost perquè no ens ha agradat gens ni mica l’intent
d’alarmisme del regidor quan ha parlat de quins serveis s’haurien de tancar, si
s’haguessin aprovat algunes de les esmenes presentades. Ho he dit abans, mai va bé
començar la casa per la teulada. El que s’escau és decidir el contingut de les ordenances
i, una vegada tancat aquest contingut, passar a elaborar el pressupost i, a continuació, si
s’observen petites desviacions entre els ingressos i les despeses, procedir a ajustar les
ordenances fiscals per equilibrar aquests ingressos i les despeses. Si es fa d’aquesta
manera no cal tancar cap servei públic. Si es rebaixen algunes de les despeses i se’n
suprimeixen d’altres, tal com hem proposat nosaltres, no prioritàries, s’aconsegueix més
fàcilment equilibrar els comptes municipals.
Uns comptes que, val a dir-ho, des de fa tres anys, només estan equilibrats sobre el
paper, el paper ho aguanta tot, ja que, des de fa tres anys, el pressupost es tanca amb un
superàvit de més de dos milions d’euros.
I, si aquesta tasca es fes ben feta, seria possible no cobrar més del que costa el servei
que es presta, com és el cas de les escombraries, ni cobrar una taxa totalment
innecessària, com és el cas de clavegueram i, també, seria possible augmentar les
bonificacions sense desequilibrar el pressupost.
No he pogut replicar abans la intervenció del regidor d’Hisenda a la meva intervenció.
Però entenc que la major part de les justificacions que ha donat per justificar la seva
negativa a les nostres esmenes no són res més que excuses de mal pagador.
M’agradaria que em digués, en una altra ocasió, una per una, quines de les nostres
esmenes no s’ajusten al procediment tributari i també quines eren contràries a norma.
I també és excusa de mal pagador afirmar que si voten en contra de la nostra demanda
de millorar els procediments de notificació és perquè resulta perillós autoimposar-se
obligacions, ja que pot donar lloc a impugnacions. La meva pregunta és: Quines
impugnacions? I també, per justificar aquesta negativa, ha afirmat que el Govern fa un
redactat ajustat a normativa. És veritat, però la meva pregunta també hauria estat, si
hagués pogut fer-la: Quina normativa s’infringeix canviant “es podrà dipositar” per “es
dipositarà”? La resposta està clara, cap.
Finalment, votarem en contra del pressupost perquè en la seva elaboració ha mancat
transparència i participació, no només de cara als grups municipals, sinó de cara a la
ciutadania. El nostre grup municipal, com també ha dit el regidor del Partit Popular, és
partidari que els masnovins i masnovines tinguin quelcom a dir pel que respecta al
pressupost i creiem que l’actual Govern no està per la labor. Vull acabar la intervenció
felicitant el Partit Socialista de Catalunya, ha tingut la sort d’aconseguir diverses reunions,
no sé si a petició pròpia o a petició del Govern, amb el regidor d’Hisenda i finalment
d’arribar a pactar unes esmenes. Felicitació que vull fer extensiva al Govern municipal
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perquè ha estat capaç d’aconseguir el suport del PSC. Agrairia al regidor d’Hisenda o al
regidor del PSC que ens passessin les esmenes que han acordat i quan es faci públic
una còpia de l’acord, perquè malgrat la intervenció del regidor socialista, i podem estar
equivocats, molt ens temem que en realitat el cost per al Govern de l’aprovació del
pressupost per part del PSC sigui un cost mínim perquè, en molts dels casos, algunes de
els partides que el Govern ha acceptat incorporar no tenen un cost suplementari perquè
l’únic que han fet ha estat dir: les inclourem dins del Pla de Xoc, o les incorporarem dins
del Pla de Xoc, i això no és una despesa suplementària.
Per totes aquestes raons, torno a repetir, el nostre grup votarà en contra de la proposta
del Govern. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Endavant, senyora Miras té la paraula.
La Sra. Sandra Miras
Primer, li volíem dir al senyor de las Heras, que l'Albiol de Badalona va dir que molta gent
era del PP i no ho sabia, i avui nosaltres estem començant a creure que vostè és de la
CUP però no ho sap.
El nostre posicionament pel que fa a aquests pressupostos, és clar, un no rotund. Vagi
per avançat el reconeixement de la feina feta per aquest Equip de Govern amb la intenció
clara d’endreçar les despeses, ingressos i inversions per a aquest proper any. Dit això, no
compartim ni el procediment ni el model amb el qual se’ns presenten aquests
pressupostos.
A la CUP del Masnou apostem per un procediment i model participatiu. Els pressupostos
participatius són mecanismes que combinen la democràcia directa i la representativa, ja
que les mateixes persones participants decideixen les inversions que es faran al seu
municipi d’acord amb els criteris tècnics i polítics que s’hagin establert sorgits del
diagnòstic i la discussió. Aquests criteris poden establir-se a través de grups de treball,
per exemple: població organitzada per barris o població organitzada per temàtiques, com
ja li vam comentar al regidor d'Hisenda.
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 en les assemblees com treballant des de les associacions que estiguin
implicades en el procés o bé a través de possibles múltiples vies digitals i telemàtiques
que la tecnologia ens ofereix.
La transparència en l’administració dels recursos públics permet, per una banda, fer molt
més partícips, exigents i crítiques les classes populars pel que fa a la gestió d’aquests
recursos i, alhora, constitueix l’única manera viable per evitar la corrupció i el
malbaratament dels fons públics.
Les nostres propostes d'actuació municipal, com ja li vam comentar, passaven per
instaurar els pressupostos participatius vinculants, i això es fa fent pedagogia dels
pressupostos participatius, fomentant la participació activa com a acció política d'higiene i
radicalitat democràtica i de recuperació del poder popular, creant els grups de treball i
inici del procés de debat, discussió i diagnòstic de les propostes del pressupost públic i
del pla d’inversions.
Tenir portals digitals de proximitat, on la població pugui accedir de forma senzilla a la
informació i, alhora, pugui remetre els seus comentaris, queixes i aportacions. Iniciar
processos de debat i consulta per tal de definir i decidir les prioritats, les accions,
despeses i inversions que haurà d’executar l’Ajuntament. Exemples d'ajuntaments on han
posat en marxa diferents processos de participació ciutadana en matèria de pressupostos
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són: Benavent del Segrià, Ullà, Santa Cristina d’Aro, Figaró-Montmany, Terrassa, Arenys
de Mar, Vic Manresa, Ascó, Sitges, Hostalric, Girona, Celrà, Navàs o Parets del Vallès,
com veiem, tenim municipis de diferent grandària.
Pel que fa a les inversions, tampoc compartim el fet d'endeutar-nos. El deute és un
mecanisme de dominació sobre els pobles i les classes populars, l’existència del dèficit
públic, convertit en deute, respon, sobretot, a una política fiscal que afavoreix les classes
benestants. Per a nosaltres, aquestes inversions són fictícies i reforcen el deute.
Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Miras. Senyor Avilés, endavant.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, la meva intervenció serà bastant més breu perquè és
bastant lògica la nostra postura tenint en compte que l’única esmena que hem presentat
ha estat rebutjada, que per una que hem presentat la podrien haver admès, però bé, no
ha estat possible. Jo sí que els haig de felicitar perquè la idea a mi em sembla bona
d’anar un pressupost lligat amb unes ordenances en un sol Ple extraordinari, per tal de
debatre les dues coses perquè estan íntimament relacionades. I això és una cosa a la
qual no estàvem acostumats i els felicito i espero que es repeteixi.
També és cert que hem tingut aquesta primera experiència i si alguna cosa hem de
criticar és que potser hi ha hagut una manca de temps per potser preparar tots els temes
com calia. Si les ordenances s’han d’aprovar a l’octubre, mirem que l’any vinent, o bé
està el pressupost preparat abans o bé anem al Ple d’octubre extraordinari l’últim dia
possible. Quan tinguem una mica més de temps la veritat és que potser el debat seria
més enriquidor.
Però bé, dit això, òbviament uns pressupostos que preveuen per a nosaltres un augment
de la pressió fiscal via d’impostos tan important, doncs, ens ha obligat a presentar una
esmena a la totalitat perquè es rebutgessin aquests pressupostos i l’Equip de Govern en
presentés uns altres amb una proposta d’ingressos que s’apropés més al que
demanàvem nosaltres a través de les ordenances fiscals.
I finalment, i també ho ha comentat el company Màxim, i és una cosa que vostè, el
regidor d’Hisenda ha dit al principi, no sé si se li ha escapat, ho ha dit de forma molt
ràpida i que té un perill a l’hora de preparar els pressupostos i les ordenances junts. I per
a nosaltres és començar, com deia Màxim, la casa per la teulada. I vostè, en la primera
intervenció, ha dit, bé, hem fet el pressupost, després havíem de casar les despeses amb
els impostos. I per a nosaltres, primer hem de valorar bé els impostos i, un cop els tingui,
llavors fer els pressupostos amb els impostos que vostè tingui, amb els ingressos que
surtin de les ordenances i dels impostos. I no al revés, perquè sinó el que passa és que,
lògicament, quan un presenta els pressupostos el que vol és gastar el que més,
cadascuna de les àrees el que intenta, com és lògic, és augmentar les seves partides per
poder portar a terme el seu programa electoral al més aviat possible i acontentar com
més aviat millor els seus ciutadans, però això el que significa és, lògicament, com ha
acabat sent ara en aquest pressupost i en aquestes ordenances, és que el que passi és
que la factura d’aquesta festa la pagui un altre cop el ciutadà a través d’uns impostos
sobredimensionats. És per tot això que, òbviament, relacionar una cosa amb l’altra ens fa
impossible votar a favor del pressupost i, per tant, hi votarem en contra.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Per tancar el debat, senyor Matas.
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El Sr. Jordi Matas
Sí, de manera molt ràpida, només volia agrair al Partit Socialista el seu vot a favor, com
ha manifestat, que hem parlat. Gràcies també pel debat que hem tingut amb els pros i
contres en tots els temes, igual que també s’ha produït amb la CUP, com hem sentit, els
dies que hem estat parlant, els neguits o els dubtes que tenien, sempre hem estat
disposats a poder-ho fer. Per tant, independentment del vot final, si això per part meva no
hi ha un condicionant en aquest sentit per poder parlar. El més important és que sempre
desenvolupem les nostres idees i veiem què és millor per al poble. Molt ràpidament,
només lamento que tant PP com Ciutadans hagin fet aquesta esmena a la totalitat, en el
sentit de dir, quina llàstima que no sabem què pensen vostès sobre el pressupost. I això
és el que em sap greu, perquè podrien haver estat d’acord o no, el que diu el company
Màxim, però en canvi amb vostè no tinc, no sabem què és el que estan pensant. Només
sabem una cosa, abaixar impostos. Molt bé! Abaixem impostos, però en què? Amb què
ho compensem? I això no ens ho han mostrat. És molt fàcil dir abaixeu i quan abaixeu ja
en parlarem. No, no, escolti, per això fem aquest debat. Fem aquest debat just perquè
vostès ens diguin abaixem, molt bé, i també quines prestacions s’han d’ajustar, s’han de
tocar. I això no hi ha estat, i això és una llàstima, que entenc que és una llàstima que hem
tingut aquest any i que esperem que en un futur no es repeteixi això i puguem tenir un
debat també amb les seves idees per poder conèixer com van en aquest mandat. Res
més. Agraïment novament al personal de l’Ajuntament, reiterar-ho i que tenim feina
suficient per fer aquest proper any. Moltes gràcies per part meva.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Senyor Federico de las Heras.
El Sr. Federico de las Heras
Només volia matisar el senyor Matas. Jo sí que he proposat d’on abaixar 3 milions
d’euros. Com a mínim, no dic abaixar-los, preveure-ho. És a dir, un estudi, etc. i valorar
fins a on es podia arribar. Ho he plantejat a la meva intervenció. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor de las Heras. Doncs, si els sembla passem a la votació de la
proposta de pressupostos.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, per 13 vots a favor i 7 vots en contra.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors), CiU (5 regidors) i PSC-CP (2
regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de C’s (2 regidors), CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors),
i PP (1 regidor) hi voten en contra.
3. Aprovació inicial de la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball, i la
relació de llocs de treball de personal directiu professional
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. La proposta que sotmetrem a votació a
continuació és l’aprovació inicial de la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball`de
l’Ajuntament del Masnou.
La relació de llocs de treball inclou la totalitat dels llocs existents a l’organització tant del
personal funcional, del personal eventual, del personal laboral i del personal directiu
professional.
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És un instrument on queden assignades les funcions, atribucions i comeses que han de
realitzar aquest personal que ocupa els seus respectius llocs de treball. Així, els llocs de
treball han de respondre a les necessitats de recursos humans de la corporació per al
correcte funcionament del serveis.
En aquest sentit, el Govern municipal, tal com hem dit en aquest Ple, ha elaborat un Pla
d’Actuació Municipal per a aquest mandat 2015-2019, que ha estat aprovat inicialment a
la passada Junta del 15 d’octubre, i que assoleix els principals objectius, adequacions i
actuacions a desenvolupar. Per això, en la proposta que incorporem avui a votació
proposem unes adequacions necessàries a la relació d’aquest lloc de treball per poder
donar compliment a les actuacions previstes en el Pla d’Actuació Municipal.
Respecte a la gestió del personal de l’Ajuntament, sempre entenem que aquesta gestió
del personal s’ha d’efectuar des de la racionalitat i l’optimització d’aquests recursos
humans propis per atendre les necessitats organitzatives que deriven del PAM.
I, per tant, caldrà dur a terme l’organització dels serveis i del personal assignat, canviant
les responsabilitats de funcions dels llocs de treball i també canviar dotacions en aquesta
dotació de personal.
La proposta literal diu el següent:
“Vist que l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, diu: “La plantilla de personal de
les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.”
Vist que l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, defineix: “1. La relació de llocs de
treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una
entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a funcionaris
com al personal eventual i al laboral” i “2. Mitjançant les relacions de llocs de treball
s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa
els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala,
la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada
lloc de treball.”
Vist el que disposa l’article 19.7 del projecte de Llei de Pressupostos generals de l’Estat
per al 2016, en el qual s’estableix que es poden realitzar adequacions retributives que,
amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius fixats a cada programa.
Vist el que disposa l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i segons l’article primer apartat vint-i-quatre de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que estableix que: “2.
Amb caràcter general, els llocs de treball a l’Administració local i els seus organismes
autònoms seran desenvolupades per personal funcionari” i també indica que: “3.
Corresponen exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’Administració local
l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de
les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. Igualment són
funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat a funcionaris de carrera,
les que impliquin exercici d’autoritat, i en general, aquelles que, en desenvolupament
d’aquesta llei, es reservin als funcionaris per a millor garantia de l’objectivitat, imparcialitat
i independència en l’exercici de la funció.”
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Vist l’article 9 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(EBEP), que diu: “En tot cas, l'exercici de les funcions que impliquin la participació directa
o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos
generals de l'Estat i de les administracions públiques corresponen exclusivament als
funcionaris públics, en els termes que en la llei de desenvolupament de cada
administració pública s’estableixi.”
Atesos els dos articles anteriors, la Regidoria de Serveis Generals proposa adequacions
de llocs de treball amb caràcter singular i excepcional, que resulten imprescindibles pel
contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a cada programa, així com també
la funcionarització de llocs de treball vinculats a la potestat sancionadora, i la tramitació
administrativa.
Vist que la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals de Catalunya estableix que els funcionaris dels cossos de policia local de les
categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de
caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en
matèria de funció pública, i que l’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les
retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
Vista la memòria explicativa de Recursos Humans.
Vistes les actes de la negociació efectuada amb les organitzacions sindicals els dies 25
de setembre, i 1, 7 i 14 d’octubre, conforme a l’article 35 de l’EBEP, que estableix com a
matèria de negociació les relacions de llocs de treball, en virtut de les quals s’han atès
diferents observacions efectuades per les organitzacions sindicals, les quals comporten
alguna modificació de la proposta inicial presentada.
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 126 i 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, determinen que les
corporacions locals aprovaran anyalment, en ocasió del pressupost, la plantilla de
personal, que comprendrà tots els llocs de treballs, degudament classificats, reservats a
funcionaris i a personal laboral i eventual.
Atès que l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
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 la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual, en el
sentit d’incorporar les places per a donar compliment a les modificacions de llocs de
treball següents (annex 1 de l’expedient):
a) Crear a la plantilla de personal funcionari una plaça d’enginyer/a tècnic/a de
l’escala administració especial subescala tècnica grup A2 per al lloc de tècnic/a
d’Administració de Sistemes.
b) Amortitzar una plaça de tècnic/a auxiliar d’Informàtica quan es cobreixi la plaça de
d’enginyer/a tècnic/a per promoció interna.
c) Crear a la plantilla de personal funcionari dues places de tècnic/a de gestió de
l’escala administració especial subescala comeses especials grup A2 per al lloc
de tècnic/a de Turisme i Patrimoni i Tècnic/a de Mobilitat i Via Pública.
d) Amortitzar a la plantilla de personal funcionari una plaça de tècnic/a
d’emergències
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e) Crear a la plantilla de personal funcionari una plaça de tècnic/a auxiliar d’inspecció
de l’escala administració especial subescala serveis especials per al lloc
d’inspecció de la via pública
f) Crear a la plantilla de personal funcionari dues places d’auxiliar administratiu/va,
g) Amortitzar una plaça de subaltern quan es cobreixi una plaça d’auxiliar
administratiu/va per promoció interna.
h) Crear a la plantilla de personal laboral una plaça de personal tècnic mitjà A2,
destinada al lloc de tècnic/a de Manteniment i Equipaments Municipals.
i) Amortitzar de la plantilla de personal laboral dues places de destinades al lloc de
tècnic/a auxiliar de Comerç i Turisme i al lloc de tècnic/a de Manteniment i
Equipaments Municipals, quan l’ocupant es jubili durant l’exercici 2016
j) Amortitzar de la plantilla de personal laboral una plaça de personal qualificat C2
destinada al lloc de coordinador/a del SAD.
k) Amortitzar de la plantilla de personal laboral una plaça de personal qualificat
d’oficis C2 destinada al lloc d’inspector de la via Pública.
l) Incorporar les places per a la funcionarització del llocs indicats al punt tercer
apartat d) amb l’amortització de les corresponents places de la plantilla del
personal laboral una vegada realitzar el procés.
La plantilla de personal funcionari quedarà composta de la manera següent:
Escala

Subescala

Habiliats estatals

Administració
general

Classe
categoria
Superior
Superior
Superior

Tècnica
Gestió
Administrativa
Auxiliar
Subalterns

Administració
especial

Tècnica

Tècnic superior

Tècnic Mitjà

Tècnic auxiliar

Administració
especial

Serveis especials Comeses
especials

Serveis especials Policia Local

o Denominació plaça

Núm.
Places

Grup

Vacant
s

Secretari
Interventor
Tresorer
Tècnic
d'Administració
General
Tècnic de Gestió
Administratius
Aux. Administratius
Subalterns

1
1
1
1

A1
A1
A1
A1

1
-

8
27
23
1

A2
C1
C2
AP

3
4
3
-

Arquitecte

2

A1

-

Economista
Enginyer
Aparellador
Educador Social
Enginyer/a tècnic/a
Medi Ambient
Salut Pública
Treballador Social
Delineant
Tècnic auxiliar Informàtica

1
1
1
3
2
1
1
5
2
2

A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1

3
1
1
5
1
-

Tècnic superior gestió

1

A1

-

Tècnic mitjà gestió
Tècnic auxiliar inspecció
Inspector Policia Local
Sots-inspector
Policia
Local
Sergents
Caporals Policia Local
Agents Policia Local

4
3
1
1

A2
C1
A2
C1

4
1
-

3
8
27

C1
C2
C2

1
2

Observacions:
(1) Aquesta plaça no està vacant per autorització excepcional de funcionari de carrera Ajuntament
(2) Quan es cobreixin les vacants s'amortitzaran tres places d'auxiliar administratiu
(3) Quan es cobreixi una de les vacants s'amortitzarà la plaça subaltern
(4) Quan es cobreixi aquesta vacant, s'amortizarà una plaça de tècnic auxiliar informàtica
(5) Quan es cobreixi aquesta vacant, s'amortitzarà una plaça de caporal.

La plantilla de personal laboral quedarà composta de la manera següent:
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GRUP

PLACES

VACANTS

Tècnics mitjans

A2

35

15

(1)

Personal qualificat

C1

17

9

(2)

Personal qualificat

C2

7

7

Personal qualificat d'oficis

C2

24

18

Auxiliars

C2

1

1

Subalterns

AP

16

7

Personal d'oficis no qualificat

AP

9

7

Personal de neteja

AP

9

7

(1) S'amortitzaran deu places quan es realitzi el procés de funcionarització
(2) S'amortitzaran dues places quan es realitzi el procés de funcionarització i una altra plaça
quan es produeixi la jubilació de l'ocupant del tècnic d'equipaments municipals

La plantilla de personal eventual quedarà composta de la manera següent:
AREA
GABINET ALCALDIA

LLOC DE TREBALL
Cap del gabinet de l'alcaldia

PLACES
1

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal directiu professional en el sentit
d’incorporar una plaça de personal funcionari del grup A1.
Tercer. Aprovar inicialment la relació i el catàleg de llocs de treball amb les modificacions
respecte a l’exercici anterior següents (annex 2 i 3 de l’expedient):
a) Crear els llocs de treball següents:
a. tècnic/a auxiliar de Mobilitat i Via Pública (fitxa 55)
b. tècnic/a de Turisme i Patrimoni (fitxa 79)
c. tècnic/a d’Administració de Sistemes (fitxa 93)
d. tècnic/a de Manteniment i Serveis (fitxa 95)
e. responsable de Mobilitat i Via pública (fitxa 107)
b) Revalorar els llocs de treball de:
a. inspector/a de la Via Pública (fitxa 31)
b. tècnic/a d’Ocupació (fitxa 85)
c. cap d’Acció Cultural (fitxa 103)
c) Modificar les dedicacions dels llocs de treball de:
a. auxiliar administratiu/va (fitxa 12)
b. tècnic/a auxiliar de Recursos Humans i Organització (fitxa 57)
c. educador/a social (fitxa 69)
d. tècnic/a de Mobilitat i Via Pública (fitxa 74)
e. treballador/a social (fitxa 86)
d) Modificar les fitxes dels llocs de treball per funcionarització
a. inspector/a de la Via Pública (fitxa 31)
b. arxiver/a (fitxa 44)
c. tècnic/a auxiliar de Comerç (fitxa 52)
d. tècnic/a plànol de la ciutat (fitxa 64)
e. educador/a Social (fitxa 69)
f. tècnic/a de Mobilitat i Via Pública (fitxa 74)
g. tècnic/a del Patrimoni Cultural (fitxa 80)
h. treballador/a Social (fitxa 86)
i. tècnic/a de Tresoreria (fitxa 99)
j. cap d’Acció Social (fitxa 104)
e) Modificar les fitxes dels llocs de treball següents pel canvi de nomenclatura, per a la
correcció d’errors i/o adequar-les a les funcions que es realitzen realment:
a. agent de la Policia Local (fitxa 34) (abans guàrdia de la Policia Local)
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b. administratiu/va d’Alcaldia i Protocol (fitxa 43) (abans administratiu/va)
c. tècnic/a auxiliar de Comerç (fitxa 52) (abans tècnic auxiliar de Comerç i
Turisme)
d. tècnic/a d’Acció Social (fitxa 69) (abans tècnic de Diversitat i Ciutadania)
e. tècnic/a de Manteniment i Via Pública (fitxa 73) (abans tècnic/a de Via
Pública)
f. tècnic/a de Mobilitat i Via Pública (fitxa 74) (abans tècnic/a de Mobilitat)
g. tècnic/a de Normalització Lingüística (fitxa 75) (abans corrector/a de
Català)
h. tècnic/a d’Igualtat (fitxa 84) (abans tècnic/a de Dona)
i. tècnic/a d’Ocupació (fitxa 85) (abans insertor laboral)
j. tècnic/a de Manteniment i Equipaments Municipals (fitxa 94) (abans
tècnic/a d’equipaments de Promoció econòmica)
k. cap d’Acció Cultural (fitxa 103) (abans responsable de Cultura)
l. cap de la unitat de Manteniment, Serveis i Medi Ambient (fitxa 120) (abans
cap de la unitat de Manteniment, Serveis i Paisatge)
f) Modificar les fitxes dels llocs de treball següents per a fer aplicació de la disposició
addicional setena de la Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya.
a. agent de la Policia Local (fitxa 34)
b. agent qualificat (fitxa 37)
c. agent responsable de patrulla (fitxa 38)
d. agent responsable de torn (fitxa 39)
e. agent responsable de torn qualificat (fitxa 65)
f. caporal (fitxa 88)
g. caporal de Sala (fitxa 90)
g) Dotar el lloc d’auxiliar administratiu de dos efectius més (fitxa 14), el lloc de gestor de
l’OAC amb un efectiu més (fitxa 35), i el lloc de tècnic de Promoció Econòmica amb
efectiu més (fitxa 79); així com eliminar el lloc d’ordenança operador-d’informàtica,
coordinador/a del SAD, tècnic/a d’Emergències, responsable de Promoció
Econòmica, i una dotació del lloc d’administratiu/va (fitxa 42) i del lloc de tècnic/a
auxiliar d’Informàtica (fitxa 42).
Queda la relació de llocs de treball com s’indica a continuació:
DENOMINACIÓ

NOMBRE

VACANTS

NIVELL

GRUP

RÈGIM

GABINET ALCALDIA
Cap del Gabinet de l'Alcaldia

1

-

20

A2

E

Tècnic/a de Comunicació

2

1

20

A1/A2

L

Tècnic/a de Projectes

1

-

20

A2/C1

F

Responsable de Qualitat de Serveis

1

1

20

C1

L

Administratiu/va d'Alcaldia i protocol

1

-

17

C1

F

Auxiliar administratiu/va qualificat II

1

-

16

C2

F

Secretari/a

1

1

30

A1

F

Tècnic/a superior en dret de l'àrea de Serveis Generals

1

-

24

A1

F

Tècnic/a de gestió àrea Serveis Generals

1

-

22

A1/A2

F

Tècnic/a de Serveis Generals

1

1

18

A2

F

Tècnic/a auxiliar Serveis Generals

1

-

17

C1

F

Auxiliar administratiu/va qualificat II

2

-

16

C2

F

Auxiliar Administratiu/va

1

1

12

C2

F

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
SERVEIS GENERALS
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RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
Responsable de Recursos Humans i Organització

1

-

22

A1/A2

F

Tècnic/a Recursos Humans i organització

1

1

18

A2

F

Tècnic/a auxiliar Recursos Humans i organització

2

-

17

C1

F

Auxiliar administratiu/va

1

-

12

C2

F

Responsable de l'OAC

1

-

20

C1

F

Gestor/a de l'OAC

4

-

16

C1

F

Gestor/a de l'OAC

1

1

16

C1

L

Cap Ordenances

1

-

9

AProf

L

Ordenances

7

3

9

AProf

L

Responsable de Sistemes d'Informació i processos

1

-

22

A1/A2

F

Tècnic/a d'Administració de Sistemes

1

1

20

A2

F

Tècnic/a auxiliar Informàtica

1

-

17

C1

F

Tècnic/a auxiliar Administració Electrònica

1

1

16

C1

F

Interventor/a

1

-

30

A1

F

Tresorer/a

1

-

26

A1

F

Responsable Comptabilitat

1

-

22

A1/A2

F

Tècnic/a de Gestió Econòmica

1

1

18

A2

F

Responsable Rendes

1

-

20

C1

F

Tècnic/a de Tresoreria

1

1

18

A2/C1

F/L

Tècnic/a adjunt comptabilitat

1

-

18

C1

F

Tècnic/a auxiliar de Rendes

2

-

17

C1

F

Tècnic/a auxiliar de Tresoreria

1

-

17

C1

F

Auxiliar administratiu/va qualificat II

3

-

16

C2

F

Auxiliar administratiu/va

1

-

12

C2

F

Cap de la Unitat de Policia Local

1

-

22

A2

F

Sots-inspector

1

-

19

C1

F

Sergents

3

1*

18

C1

F

Administratiu/va

1

-

17

C1

F

Cap de Sala

2

-

16

C1

F

Caporals de la Policia Local

6

-

16

C1

F

Auxiliar Administratiu/va Qualificat II

1

-

16

C1

F

Agent responsable de torn qualificat

9

-

14

C1

F

Agent responsable de torn

3

-

14

C1

F

Agent responsable de patrulla

4

-

14

C1

F

Agent qualificat

7

-

14

C1

F

Agent de la Policia Local

4

2

12

C1

F

Vigilant cívic

3

1

9

AProf

L

ATENCIO CIUTADANA

SISTEMES D'INFORMACIÓ I PROCESSOS

SERVEIS ECONÒMICS

SEGURETAT CIUTADANA
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Tècnic/a de Promoció económica

2

2**

18

A2

L

Tècnic/a d'Ocupació

1

-

17

A2

L

Administratiu/va

2

-

17

C1

F

Tècnic/a auxiliar de Comerç

1

-

17

C1

F/L

Auxiliar Administratiu/va Qualificat II

1

-

16

C2

F

Operari/ària brigada

3

3

9

AProf

L

URBANISME
Cap de la unitat d'Urbanisme, Activitats, i Obres i
Projectes

1

-

22

A1/A2

F

Tècnic/a gestió de l'àrea Territori

1

-

22

A1/A2

F

Cap Departament Administratiu

1

-

18

C1

F

Administratiu/va

1

-

17

C1

F

Administratiu/va

1

1

17

C1

L

Inspector/a d'obres

1

-

16

C1

F

Auxiliar Administratiu/va Qualificat II

1

-

16

C2

F

Auxiliar Administratiu/va

1

-

12

C2

F

Arquitecte

2

-

24

A1

F

Enginyer/a

1

-

24

A1

F

Aparellador/a

1

-

20

A2

F

Delineant

1

-

17

C1

F

Tècnic/a del plànol de la ciutat

1

-

17

C1

F/L

Responsable de Mobilitat i Via Pública

1

1*

18

A2

F

Tècnic/a de Mobilitat i Via Pública

1

1

18

A2

F

Tècnic/a auxiliar de Mobilitat i Via Pública

1

1*

17

C1

F

MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
Cap de la Unitat de Manteniment, Serveis Municipals i
Medi Ambient

1

1

22

A1/A2

L

Tècnic/a de Medi Ambient

1

-

18

A1/A2

F

Tècnic/a de Manteniment i Via pública

1

1

20

A2

L

Tècnic/a de Manteniment i Equipaments Municipals

1

-

20

C1/A2

L

Tècnic/a de Manteniment i Serveis

1

1*

20

A2

L

Tècnic/a auxiliar de Paisatge

1

-

17

C1

L

Tècnic/a auxiliar de Manteniment

1

1

17

C1

F

Inspector/a de la via pública

1

1

16

C1

F

Cap equip manteniment

3

3

17

C2

L

Vigilant de manteniment

2

2

17

C2

L

Xofer 1a – Coordinador

1

1

15

C2

L

Encarregat/da neteja

1

1

14

C2

L

Oficial 1a electricista

1

1

14

C2

L

Oficial 1a Fuster

2

2

14

C2

L

Oficial 1a lampista

1

-

14

C2

L

Oficial 1a paleta

1

-

14

C2

L

ÀREA DE TERRITORI

OBRES

MOBILITAT I VIA PÚBLICA
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Responsable enllumenat públic

1

1

14

C2

L

Xofer 1ª

2

1

14

C2

L

Auxiliar Administratiu/va

2

2**

12

C2

F

Oficial 2a jardiner

1

1

10

C2

L

Oficial 2a mecànic/manyà

1

1

10

C2

L

Oficial 2a pintura

1

-

10

C2

L

Xofer 2ª

2

2

10

C2

L

Operari/ària brigada

2

2

9

AProf

L

Operari/ària brigada especialitzat

1

1

9

AProf

L

Operari/ària neteja

9

7

9

AProf

L

Ordenances

5

3

9

AProf

L

Cap de l'àrea de Comunitat i Persones

1

-

28

A1

F

Director/a biblioteca

1

1

22

A2

L

Cap d'Acció Cultural

1

-

20

A1/A2

L

Tecnic/a de Salut Pública

1

1

20

A1/A2

F

Tècnic/a del Patrimoni Cultural

1

-

20

A1/A2

F/L

Tecnic/a d'Esports

1

1

20

A1/A2

L

Bibliotecari/a

1

-

20

A2

L

Tecnic/a de Comunitat i Persones

1

1

20

A2

L

Tecnic/a d'Igualtat

1

1

20

A2

L

Tècnic/a de Cultura

1

1

20

A2

L

Tecnic/a de Turisme i Patrimoni

1

1*

20

A2

F

Tècnic d'Habitatge

1

-

20

A2

L

Responsable de l'OMIC

1

1

20

A2/C1

L

Tecnic/a d'Acció Social

1

1

20

A2/C1

L

Cap d'Acció Social

1

-

18

A2

F/L

Treballador/a social

4

-

18

A2

F/L

Tècnic/a d'Ensenyament

1

1

18

A2

L

Cap de departament administratiu

1

-

18

C1

F

Administratiu/va

2

-

17

C1

F

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca

4

2

17

C1

L

Tècnic/a auxiliar d'Esports

1

-

17

C1

L

Tècnic/a auxiliar de Comunitat i Persones

3

2

17

C1

L

Cap equip manteniment

1

-

17

C2

L

Tècnic/a de Normalització Lingüística

1

-

16

A1/A2

L

Arxiver/a

1

-

16

A2

F/L

Coordinador/a CFAM

1

-

16

A2

L

Educador/a social

3

-

16

A2

F/L

Educador/a social /Director Centre Obert

1

-

16

A2

L

Educador/a social 20

1

1

16

A2

L

Professor/a Escola Permanent Adults

3

2

16

A2

L

Inspector/a de Salut Pública i Consum

1

-

16

C1

F

Auxiliar administratiu/va qualificat II

4

-

16

C2

F

Auxiliar administratiu/va qualificat II

1

1

16

C2

L

Oficial 1a polivalent

2

2

16

C2

L

Auxiliar Administratiu/va

1

-

12

C2

F

Monitor/a coordinador/a

1

1

12

C2

L

AREA DE COMUNITAT I PERSONES
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Monitor/a-socorrista

6

6

12

C2

L

Oficial 2a mantenidor d'esports

1

-

10

C2

L

Ordenances

3

1

9

AProf

L

* Llocs de treball no coberts ni interinament ni temporalment
** Un dels llocs de treball no coberts ni interinament ni temporalment

Quart. Aprovar inicialment la relació de llocs de treball de personal directiu professional
així com la monografia del lloc de treball que s’acompanya com annex 4
DENOMINACIÓ

NOMBRE VACANTS NIVELL GRUP C.ESPECÍFIC RÈGIM

Gerent

1

1

30

A1

2.413,11

F

Cinquè. Publicar l’acord al BOP i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte
que els interessats pugin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes davant el Ple de l’Ajuntament.
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es
presenten reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP i al DOGC, I
es trametrà a la vegada còpies de la plantilla i la relació de llocs de treball a
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat.
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació
definitiva de la modificació de la plantilla i de la relació dels llocs de treball.”
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Folch. Obriríem un torn de paraula, senyor Suñé.
El Sr. Ernest Suñé
Entenc que no hi ha esmenes, senyor alcalde.
El Sr. Jaume Oliveras
No hi ha esmenes.
El Sr. Ernest Suñé
D’acord. Ja avanço al plenari que el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació. El nostre
grup va demanar a la Comissió que inicialment quedés sobre la taula davant de la manca
del document acreditatiu d’aprovació de la massa salarial per a l’exercici 2015 i anterior,
així com el certificat de la responsable de Recursos Humans del compliment de la
variació establerta a l’article 19.4 del Projecte de la llei de pressupostos generals de
l’Estat per l’any 2016.
Evidentment, no va quedar damunt de la taula i, per això, avui doncs, es portarà a votació
i el cert és que vam demanar a la presidenta i es va comprometre a lliurar aquests
informes, cosa que no ha estat possible, però sí que hem rebut informació aclaridora al
respecte, informació que agraïm, on deixa palès que el Govern no ha portat a aprovació
la massa salarial del 2015, atès que hi havia una discrepància respecte a la forma de
càlcul, de l’import, que ja ha quedat resolta. És en voluntat, segons m’ha transmès, de
portar-la a aprovació al proper Ple de novembre. Per tant, en aquest cas quedaria ja
aclarit.
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Però, què és això que aprovem ara?, què és aquesta cosa amb títol tant rimbombant?,
això que el Govern presenta, això és un instrument, això és una eina, i aquesta ens
hauria, a tots els vilatans del Masnou, de dur a afirmar que totes i tots, permetrà
racionalitzar la gestió municipal. Hauríem de poder dir que el que avui es presenta està
basat en una prèvia planificació estratègica, al servei d’una organització eficaç i eficient i
que està pensat perquè afavoreixi un progrés personal i professional dels seus membres,
alhora que facilitarà el desenvolupament de tots i cadascun dels projectes del Govern i
nosaltres que tenim damunt la taula. I no dubtem que no ho puguin dir, ni tan sols vull
posar en dubte que no sigui així, però no ho sabem. I no ho sabem ara. Possiblement
d’aquí a un any podrem afirmar si la línia que està traçant o ha traçat el Govern s’ajusta al
que hauria de ser o es desvia dels pronòstics, però més endavant, però ara no. El PAM,
l’hem rebut fa unes hores, no l’hem pogut estudiar i, per tant, no podem saber quin és
l’abast d’aplicació i quina és la implementació que això que volem aprovar ara té,
diguérem, un reflex en el PAM. I, en canvi, és ara quan hem de votar-lo, és ara quan hem
de donar el nostre vot. El nostre grup desconeix quina és la planificació estratègica del
Govern en aquest tema. Desconeixem si permetrà millorar l’organització i si aquesta serà,
de debò, eficaç i eficient.
I si, a més, tenim present que el mateix dia de la comissió vam rebre una gran quantitat
de documentació relativa a canvis a la plantilla, vinculats a acords amb els representants
de personal, jo afirmaria que encara estem lluny d’afirmar que està pensat per afavorir el
progrés personal i professional dels seus membres. En tot cas, el nostre desconeixement
no ens permet tampoc rebutjar la proposta i, tal com he avançat a l’inici de la meva
intervenció, ens abstindrem. Moltes gràcies.
El sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyora Elena Crespo, endavant.
La Sra. Elena Crespo
Jo, per variar, voldria intentar augmentar la quota de participació femenina d’aquest
plenari. Bé, gràcies senyor alcalde, bona nit a tots i totes. El nostre vot en aquest punt
serà negatiu, perquè estem en desacord amb la proposta presentada pel Govern. I hi
estem en desacord per diferents motius que intentaré explicar de manera breu.
Primer, perquè entenem que hi ha una manca d’un estudi de necessitats que justifiqui els
canvis de la plantilla, tant per l’amortització de places com per la seva creació. Vostès
basen aquets canvis, diuen, en la creació d’un PAM, d’un Programa d’Actuació Municipal,
que ni tan sols hem debatut, com hem dit molts aquí i molt menys ha estat presentat ni a
la ciutadania, ni a l’audiència pública, perquè es pugui debatre, com és habitual que es fa
amb els PAM. Potser seria una bona eina i un bon encàrrec per al famós Consell de la
Vila, que properament engegarem i, bé, ho deixo així com a proposta. A més, una altra
història és que els PAM acostumen a ser eines d’abast anual. O sigui fer tota una
modificació de plantilla en funció d’un PAM, que és un instrument de gestió que dura un
any, és totalment contraproduent. Hi votarem en contra perquè la nostra coalició entén
que funcionaritzar com vostès ho han fet és un ús discrecional d’aquesta funcionarització,
perquè no respon a cap necessitat, ni a cap criteri objectiu de responsabilitats d’aquestes
persones, ni de càrregues de treball, ni de personal que tenen a càrrec o responsabilitats
sobre el pressupost que els toca gestionar, entre altres motius que es podrien tenir
presents. Vostès funcionaritzen noms i cognoms i amb això no podem estar d’acord.
Per a la creació de la plaça de gerent, tampoc veiem clara aquesta figura, ho hem
manifestat sempre, malgrat que l’EBEP, en el seu article 13, desenvolupa tota aquesta
figura, encara hi ha molt debat sobre com s’ha de gestionar aquest personal directiu que,
a més, vostès posen a fora de la negociació col·lectiva. Nosaltres vam articular a correcuita una modificació del ROM, en la qual només parlàvem d’aquest personal directiu.
Nosaltres entenem que és una ambigüitat que, ara per ara, no podem saber com
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evolucionarà, però en tot cas a nosaltres ens fa molta por obrir aquesta porta i separar
això de la negociació col·lectiva. Perquè, al cap i a la fi, és un lloc de responsabilitat, però
és un lloc de servei públic per a nosaltres. Per tant, la conseqüència que pot tenir aquesta
modificació de la plantilla per a futurs governs, entenem que hauria estat bé gestionar-la
amb una mica més de rigor i amb consens, perquè segurament afectarà altres governs
que vinguin d’aquí a quatre anys i, per tant, enteníem que és un tema prou contundent
com per fer una negociació, com a mínim un debat una mica més ric sobre això.
També, pensant que, segons hem vist a les actes, no hi ha el consens de tota la part
social que ha negociat aquest canvi a la plantilla. I, per tant, entenem que si no hi ha
consens social és que no tothom està convençut que aquest sigui el millor model de
plantilla que podem tenir. I, sobretot, perquè aquesta proposta de plantilla, que ha
suposat des del 2012, segons informes que hem consultat de l’amortització de tretze llocs
de treball de moment, des del 2012 fins ara, tretze llocs de treball menys, aposta
claríssimament per l’externalització de serveis i per la privatització i nosaltres entenem
que aquest és un posicionament de dretes que no compartim. Per tot això, no podem
estar d’acord amb la proposta del Govern i hi votarem en contra. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Molt bé, senyora Crespo. Senyora Noy.
La Sra. Laia Noy
Nosaltres demanem la retirada del punt. Perquè creiem que és un tema prou important
per ell mateix i requereix, al nostre entendre, més temps per ser treballat, necessitem
més informació de cadascuna de les parts per poder-nos posicionar, ja sigui de les
treballadores, com de les seves representants sindicals i/o la mateixa regidoria de RH.
Ens sembla que un Ple extraordinari, on debatem qüestions tan crucials com els
pressupostos per a tot l'any 2016 i les ordenances fiscals, que marcaran el dia a dia dels
vilatans, és inviable treballar un tercer gran punt com aquest. Pensem que s'hauria de fer
un estudi o auditoria que ens indiqués la situació actual pel que es refereix a l'apartat de
tota la plantilla.
En cas que no retirin, repassant les actes de la mesa general de negociació per a la
modificació de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2016, hem vist que no hi ha
voluntat de consens per part del Govern a l'hora de valorar les propostes que aporten a
aquesta mesa els representants dels treballadors i les treballadores, és per aquest motiu,
insistim amb la mateixa argumentació que hem dit quan demanàvem la retirada del punt.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyora Noy. Doncs, votaríem la proposta de retirada.
Hi ha hagut un problema, al avançar-se aquesta votació que no estava prevista, un tema
que hem comentat a la Junta de Portaveus, aprofitaríem ara per comentar-ho. La senyora
Meritxell Blanch no comptabilitzaria la seva presència a causa del problema
d’incompatibilitat per un dels punts que es porta avui en aquesta proposta de modificació
de la relació de llocs de treball. Per tant, no comptaria la presència de la senyora Meritxell
Blanch i passaríem ara a la votació.
Resultat: Es desestima la proposta per 10 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots
d’abstenció.
Votació:
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor)
hi voten a favor.
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (4 regidors) hi voten en
contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen.
El Sr. Jaume Oliveras
Ara, continuaríem amb les intervencions, senyor Avilés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, per manifestar que el nostre grup s’abstindrà a la proposta
presentada per l’Equip de Govern. És cert que hem votat en contra dels dos anteriors
punts de l’ordre del dia, però entenem que això no és la nostra organització
administrativa, la que es porta a aprovació, però entenem que hem de respectar, l’Equip
de Govern és el que és i la seva organització l’ha decidit així. Proposàvem a la plantilla de
personal laboral i funcionarial i, per tant, el nostre vot serà abstenció.
El Sr, Jaume Oliveras
Moltes gràcies, senyor Avilés. Per tant, ara tindria la paraula la senyora Folch, endavant.
La Sra. Sílvia Folch
Gràcies. Abans de fer una mica l’explicació final, sí que m’agradaria contestar algunes de
les intervencions. Comentava la senyora Elena Crespo la manca d’un estudi que acrediti
les necessitats per dur a terme aquestes propostes o que s’adeqüen a un PAM i aquest
PAM hauria de ser consensuat per tot el consistori, que és un PAM per un any de
mandat. El PAM és un document que incorpora l’acció del Govern municipal i, com a tal,
ha d’estar elaborat pel Govern municipal. El que hem aprovat és un document inicial i
aquest document inicial serà exposat en unes audiències públiques, serà debatut i
després se’n farà l’aprovació definitiva. Per tant, encara és un document viu, serà un
document viu durant els quatre anys de mandat i encara no hi ha l’aprovació definitiva.
Però sí que és cert que es marquen les actuacions i les línies de treball que, com a Equip
de Govern, volem tirar endavant durant quatre anys. Ja, per tant, no ens cal un estudi,
perquè és el mateix PAM el que ens determina quines línies i quines necessitats tenim de
dotació de l’organització per tirar-les endavant. Alhora, la proposta de modificació que es
presenta en aquest Ple és només aquella que afecta en les primeres línies que actuaran
en aquest primer any. O sigui, el pla de mandat és de quatre anys i fem una primera
proposta per les línies que treballarem en aquest primer any. Per tant, a mi sí que em
sembla que és acurat i adequat.
La funcionarització no s’ha fet a dit, mai s’ha fet a dit, ni es farà mai a dit. Es fa perquè
són llocs de treball que necessiten ser de funcionaris per dur a terme correctament les
seves tasques, per la responsabilitat, per la documentació que utilitzen en el seu dia a
dia.
El tema sobre el personal directiu, no és que nosaltres haguem decidit no fer negociació
col·lectiva, és que el mateix estatut dels treballadors dels funcionaris diu que no cal i que
no és preceptiva la negociació col·lectiva. No és que ens ho haguem tret de la màniga, és
que és així. Externalització, és cert, s’han produït una sèrie de jubilacions, d’invalideses i
algunes amortitzacions de llocs de treball, justificades, i s’han creat molts llocs de treball. I
el que hem assolit és una tecnificació de la plantilla, jo no crec així recordar cap
externalització que haguem fet darrerament.
Retirar el punt de l’ordre del dia, ja hem comentat que no hi estàvem d’acord.
Principalment perquè el moment en què es prepara i es presenta el pressupost a
aprovació cal aprovar també la plantilla, alhora. Per tant, no podem preparar o presentar
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o aprovar un punt sense l’altre. Llavors, en el moment que aprovem el pressupost
incorpora obligatòriament l’aprovació de la plantilla.
I ara, doncs, com a explicació en conjunt, tal com deia l’Ernest Suñé, el que estem
aprovant avui és l’instrument de gestió de personal. L’Ajuntament necessita tirar endavant
aquests objectius estratègics i aquests compromisos adquirits amb la ciutadania. Hem
elaborat un PAM, la nostra acció de govern es recull en un PAM i alhora es proposen una
sèrie de modificacions en el catàleg i en el lloc de treball per tirar-lo endavant. Per tant, es
proposa una sèrie d’adequacions en els llocs de treball que són necessàries per adaptar
aquesta plantilla, catàleg i la relació dels llocs de treball, aquestes necessitats
organitzatives. Es continua el procés de funcionarització que ja vam instaurar i iniciar en
el mandat anterior, s’adapta a les categories dels llocs de treball d’agents i caporals del
C1 a C2, segons una normativa que tenim d’obligat compliment. I també s’avança, com ja
he dit, cap a la tecnificació d’uns llocs de treball que configuren la nostra administració
per garantir una millor prestació del servei. Gràcies.
El Sr. Jaume Oliveras
Moltes gràcies. Per tant, si els sembla passaríem a la votació, tenint en compte que no es
comptabilitzaria la presència de la senyora Meritxell Blanch.
Resultat: Aprovat per majoria simple per 10 vots a favor, 5 vots en contra i 4 vots
d’abstenció.
Votació
Els grups municipals d’ERC-AM-MES-AM (6 regidors) i CiU (4 regidors) hi voten a favor.
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor)
hi voten en contra.
Els grups municipals de C’s (2 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s'abstenen.
No hi ha participat la regidora Meritxell Blanch Daura, considerant que estava in cursa en
una causa d’abstenció.
4. Donar compte del Decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost de
l'Ajuntament del Masnou 2016, en compliment de l'article 27 de la LO 2/2012, llei
d'estabilitat i sostenibilitat financera
“Únic. Donar compte del Decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost de
l’Ajuntament del Masnou 2016 per trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats
Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en compliment de l’article 27
de la LO 2/2012, llei d’estabilitat i sostenibilitat financera.”
Resultat: En resten assabentats.
El Sr. Jaume Oliveras
Finalitzaríem aquest Ple. Abans de finalitzar només volia agrair-los, a tots plegats, a tots
els regidors i regidores, la seva participació activa en aquest debat tan important. I també
la paciència de la gent que ens ha seguit, el públic i la gent que ha pogut seguir aquest
debat tan important que hem pogut fer avui en aquest Ple de l’Ajuntament del Masnou.
Avui aquest Ple ha aprovat la plantilla i la modificació de la relació de llocs de treball, les
ordenances i el pressupost. I, per tant, ens dotem d’uns instruments importantíssims per
afrontar amb les millors garanties possibles aquest any 2016 i, com s’ha comentat abans,
el Govern ha fet l’aprovació inicial d’un PAM que serà sotmès a audiència pública, que
s’ha tramès avui als diferents portaveus i que durant aquesta setmana serà objecte de
debat per poder anar a una aprovació definitiva, a un document viu que ens permetrà,
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també, treballar, planificar aquests propers quatre anys del Govern municipal. Moltes
gràcies, fins la propera.
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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