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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. 
 
1. Modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes i la 
imposició i ordenació de la taxa pel servei complementari de recollida, transport i 
tractament dels residus comercials i industrials assimilables a municipal per a l'any 
2018 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquest any, les balances fiscals presenten les principals 
modificacions següents: el primer punt seria una rebaixa del tipus de l’IBI, del 0,81 al 
0,786. No obstant això, a efectes particulars de cadascun dels ciutadans suposa pagar 
exactament igual. L’únic que hi ha és un augment de la base cadastral d’aquest mateix 
diferencial, d’un 3%, i el que fem l’Ajuntament és, igual que l’any passat, disminuir el tipus 
per mantenir aquesta pressió fiscal estabilitzada i que els veïns no ho notin. Aquest 
increment el fem, perdó, aquest descens el fem en el sentit de mantenir actualitzat el 
valor de forma que no ens trobéssim en un futur, doncs, unes diferències cadastrals molt 
grans que, per tant, haguéssim de fer unes revisions durant diferents anys, el que no s’ha 
fet els anys anteriors.  
 
El següent punt també seria la bonificació del 75 % de la quota de vehicles que utilitzen 
gas liquat. Incorporem el gas liquat a aquestes bonificacions, igual que ja es tenen els 
vehicles elèctrics. Per una altra banda, també hi ha les plusvàlues per l’increment de valor 
dels serveis de naturalesa urbana. Incrementem la bonificació del 75 % actual amb el 95 
% de les transmissions per habitatge habitual, per causa de mort. Per una altra banda, 
també, fem, en aquest sentit és un increment, de la taxa per atorgar llicències per 
realitzar uns habitatges d’ús turístic i el seu preu serà de 294,59. Per una altra banda, la 
part més significativa és la taxa de recollida d’escombraries. Per una banda, mantenim la 
quota que hi ha aquest any, s’ha fet, s’ha calculat aquests dies a nivell domèstic, i el que 
fem per a l’any 2018 és incorporar, per primera vegada, diguéssim, una ordenança de 
residus comercials-industrials, separem per la banda domèstica, per una banda, i per 
l’altra banda, comercials-industrials. Aquesta nova taxa, perquè ens en fem una idea, el 
seu eslògan, el leit motive és: Qui més residus genera, més paga. Per tant, aquell 
comerç, aquella indústria que no generi qualsevol tipologia, que no generi residus, estarà 
pagant menys. Hem calculat que uns 850 establiments, uns 700 pagaran menys. Per tant, 
són aquests 100 i escaig restant els que veuran incrementada la seva quota. Aquesta 
quota, en el cas dels establiments que siguin grans indústries o grans productors, el que 
proposem des de l’Ajuntament és que tinguem amb ells un conveni per poder establir 
exactament quin és el pesatge dels residus que ells produeixen i, per tant, que ells paguin 
exactament per les tones que estan produint. També considerem que tots aquells 
establiment, tot aquell comerç que tingui un increment superior del 40 % de la quota 
respecte a l’actual, com a Ajuntament el que veiem és que, com que aquesta taxa, perdó, 
com que aquesta ordenança potser no s’ha modificat en 30 anys, el que tampoc veiem bé 
és que ara hi hagi un increment, que hagin de pagar justament el primer any, no. 
Aleshores, amb tots aquells establiments que superin un 40 % la nova quota respecte de 
la quota actual del 2017, el que farà l’Ajuntament és aplicar un 20 % per any; per tant, 
amb cinc anys ho tindran, estaran pagant el que han de pagar. Aquesta taxa també 
incorporarà diferents tipus de residus, tant orgànica com rebuig, com vidre, com el plàstic, 
com el paper, de forma que cada tipus d’establiment tindrà calculat el seu tipus de residu 
que produeix. Tot això està basat en uns estudis que s’han fet i, per tant, si hi hagués 
algun d’aquests establiments que aquell tipus especial, aquella especificació de residu 
pogués fer-ho per ell mateix, no hi ha cap inconvenient, seria bonificat sempre que sigui 
amb un gestor autoritzat i presentant els corresponents justificants que realitza aquesta 
operació. Principalment, ja dic, les transferències d’aquesta novetat. Llavors, dintre de tot 
hi ha els ingressos. Aquest any 2018 tenim un pressupost de 24.614.740 €. Respecte als 
24.194.551 que hem tingut aquest 2017. Per tant, són uns 500.000 € que fem més 
respecte a aquest any. A nivell de corrent, són 22.214.740 i la diferència són els 
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2.400.000 que van com a inversió, com unes inversions que sempre tenim. L’any passat 
van ser dos en aquest apartat i ara pugem a dos quatre-cents amb aquest aspecte que 
aniran com a crèdits bancaris. Pel que fa a impostos directe, el que hem dit, tant IBI com 
impostos patrimonials, l’any 2018, més o menys, l’any 2018 o l’any 2017 és exactament 
igual, no augmenta recaptació. Hi ha un fet significatiu que és l’ICIO, l’impost de 
construccions, que l’hem pressupostat tant el 2018 com el 2017. Vam pressupostar 
150.000 €. El que sí que és cert és que aquest any 2017 es liquida a l’entorn d’un milió 
d’euros, 950.000 €, perquè hi ha hagut tot el tema de l’Illa Centre, eh, com que va ser un 
ingrés extraordinari, és un fet extraordinari, per tant no es té en compte perquè no rep, no 
hi ha previst cap Illa Centre 2, diguéssim, per a l’any 2018. Per tant, són criteris de 
prudència de tots els números. Ara, la taxa del cementiri quedarà més o menys igual, 
amb els impostos globals de què es compta, la taxa continua exactament igual, però amb 
tants números com ingressa l’Ajuntament estem igual. És també significatiu el 
percentatge que l’Ajuntament està obtenint del servei de recaptació municipal, que ja es 
va liquidar el 2016 i s’està seguint aquest any, amb uns valors de l’IBI del 95 % en 
voluntària, les escombraries a l’entorn del 96 i, per tant, doncs, tot el que és el compromís 
del ciutadà respecte al que és voluntària, amb les taxes i impostos d’aquest Ajuntament, 
hem de dir que estan complint, que cada cop s’està aportant més en voluntària i, per tant, 
això facilita tot el tema recaptatori municipal. També, per una altra banda, hi ha, 
complementant aquests ingressos, no, estem parlant d’impostos directes, eh, tot aquest 
tema que són uns 11 milions: els 150 d’IFIO, treballant amb 1.600.000 i, per una altra 
banda, venen dos apartats, que són la participació en tributs d’estat, que tenim per a 
aquest any previst 4.834.000 i també tributs de comunitats, que són de 325.000 €. Tot 
això fa que els ingressos corrents per al 2018 previstos sigui de 22.914.740 vers 
21.544.551 previstos al 2017, són 670.579 € de més. També dintre de l’apartat 
d’ingressos, a diferència de l’any passat, teníem 650.000 € que ens venien de la 
Diputació, de la Xarxa, que aquest any 2018 no el tindrem, per això hi ha una davallada 
en aquest aspecte, que és de subvencions, aquests ingressos, aquestes transferències 
de 650. I, finalment, us he fet aquesta pinzellada. Per una banda tenim una previsió 
també d’inversions que van a crèdit de 2.400.000 sobre un total que hi haurà un 
pressupost de 2.500.000, però 2.400.000 van a càrrec de crèdit bancari. A grans trets, 
són aquestes les modificacions que es porten i els comentaris sobre tot el que són taxes i 
serveis. Tota la resta, els altres serveis mantenen els seus preus. 
 
La proposta literalment diu el 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: 
 

 Adequació de l’Ordenança General de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipal, per tal d’actualitzar-la de regular el registre d’acord amb el model 
de la Diputació de Barcelona.  
 

 En relació a l’impost sobre béns immobles, es modifica: 
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L’article 7.3 que regula la bonificació per a famílies nombroses s’afegeix que 
s’aplicarà la bonificació en cas de separació o divorci de parelles que tinguin el 
carnet de família nombrosa i la guarda i custodia compartida al 50% per cadascun 
dels sol·licitants.  
L’article 10.1 paràgraf 3 per reduir el tipus de gravamen general, del 0’81% al 
0’786% quan es tracti de béns de naturalesa urbana, atesa la previsió de l’aplicació 
del coeficient d’actualització. 
 

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica:  
S’inclou en la bonificació del 75% de la quota als vehicles que utilitzin gas liquat del 
petroli (GLP), perquè les característiques del motor provoquen menys contaminació 
i utilitzen energies renovables. 
 

 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es modifica: 
 

L’apartat C) de l’article 6 per reduir el percentatge d’increment real atenent als anys 
transcorreguts des de l’última transmissió en un 20%.  
L’article 12.2 per incrementar la bonificació del 75% al 95% en les transmissions de 
l’habitatge habitual per causa de mort, eliminar la bonificació referent al local que 
s’exercia una activitat pel causant i actualitzar els requisits:  

 

 Taxa per llicències, comunicacions prèvies declaracions responsables i controls 
posteriors a l’inici de les activitats: 
L’article 4.B).12 referent a la declaració de responsable per legalitzar els habitatges 
d’ús turístic, s’actualitza la tarifa a 294,59, d’acord amb l’informe emès per 
l’enginyera municipal el 30/8/2017.  
Amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous comerços de proximitat i petites 
empreses que generin ocupació i contribueixin a l’activació de l’economia local, es 
manté la reducció del 25% per a l’exercici 2018 per les activitats incloses del punt 1 
al 10, ambdós inclosos. 
 

 Taxa per recollida d’escombraries: 
Es substitueix l’actual ordenança vigent, d’acord amb l’estudi realitzat per a la 
implantació per fases de la recollida de brossa comercial segregada, estudi de 
costos de la recollida, tractament i eliminació de la brossa, per la que es regularà la 
taxa que correspon als habitatges mantenint la mateixa quota tributària que la que 
es va aplicar per l’exercici 2017. El títol serà taxa pel servei de recepció obligatòria 
de recollida, transport i tractament de residus domèstics. 
 

També es proposa: 

 La imposició i ordenació d’una nova ordenança que regularà la taxa pel servei 
complementari de recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials 
assimilables a municipals, d’acord amb l’estudi realitzat per a la implantació per fases 
de la recollida de brossa comercial segregada, estudi de costos de la recollida, 
tractament i eliminació de la brossa 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer- APROVAR inicialment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 
 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL 
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Afegir un nou article 1 bis per regular el registre, d’acord amb el model d’ordenança de 
la Diputació de Barcelona, amb el redactat següent: 
 
Article 1bis: Registre 
1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels 
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan 
administratiu, organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També 
s’anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 
 
2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al 
dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que 
s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu 
electrònica. 
 
La regulació del registre electrònic s’aprovà a l’Ordenança reguladora de l’Administració 
electrònica de l’Ajuntament del Masnou (capítol setè). 
  
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol 
d’aquests mitjans: 
 

a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament 
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, 

Cabildos i Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al regim de 
l’article 121 de la Llei 7/1985. 

c) Oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 

 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència 
tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents 
que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de 
la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la possible obertura del 
corresponents expedient sancionador. 
 
4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de 
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el 
tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris 
i/o unitats administratives per a la seva tramitació. 
 
5. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb 
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de 
presentació d’aquells. 
 
6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació 
del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
 
7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari. 
 

 IMPOSTOS:  
 
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
Article 7è. Bonificacions 
 
Afegir un nou text en el paràgraf segon del punt 3 per regular com s’aplicarà la 
bonificació en cas de separació o divorci de parelles que tinguin el carnet de família 
nombrosa i la guarda i custodia compartida, amb el redactat següent: 
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Es bonificarà el 50% per cadascun dels sol·licitants, en els casos de separació o divorci 
de parelles que tinguin la guarda i custodia compartida que siguin titulars del títol de 
família nombrosa i posseïdors un habitatge cadascun. 
  
Modificar el punt 3, el paràgraf 4t desprès del barem del percentatge de bonificació per 
tal que la regulació estigui adequada al que disposa l’article 11 de l’Ordenança General 
de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. El paràgraf 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
La concessió d’aquesta bonificació no té caràcter retroactiu; no obstant això, quan el 
subjecte passiu ho sol·liciti abans que la liquidació corresponent hagi adquirit fermesa, es 
podrà concedir sempre que en la data de meritació del tribut concorrin els requisits que 
habilitin per gaudir-ne. En el cas de les liquidacions incloses en el padró no es produeix la 
fermesa fins a l’endemà de la finalització de l’exposició pública. 
 
Article 10è. Tipus de gravamen i quota 
 
Modificar el paràgraf tercer del punt 1 per reduir el tipus de gravamen general ja que 
es preveu l’aplicació del coeficient d’actualització, que quedarà redactat de la manera 
següent: 
 
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen general serà el 
0,786%, per als béns immobles de característiques especials el tipus de gravamen serà 
el 1,30%.  
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 

Modificar l’apartat segon del punt 2, per tal que la bonificació del 75% de la quota, 
s’apliqui també al gas liquat del petroli (GLP). El redactat serà el següent: 

 Els vehicles que utilitzin biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli 
(GLP), metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals perquè les 
característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies 
renovables.  

 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Article 6è. Base imposable 

Modificar l’apartat C) per reduir el percentatge d’increment real, que quedarà d’acord 
amb el detall següent:  

C) El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre 
d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, 
que serà: 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 
un i cinc anys .......................................................................................... 2,32 % 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 
anys...... .................................................................................................. 2,24 % 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
quinze anys.. .......................................................................................... 2,16 % 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 
anys ........................................................................................................ 2,16 % 
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Article 12è. Quota tributària 
Substituir l’actual punt 2 per incrementar la bonificació del 75% al 95% en les 
transmissions mortis causa de l’habitatge habitual, eliminar la bonificació referent al local 
que s’exercia una activitat pel causant i actualitzar els requisits:  
 
2. 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. 
 
A aquests efectes, es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat 
el causant. No obstant això, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa del padró hagi estat motivada per causes 
de salut suficientment acreditades. 
 
La finca no es podrà transmetre de forma onerosa per actes entre vius en el termini de 
dos anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort. Si es realitza 
transmissió onerosa per pactes entre vius, l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva 
considerant la quantitat ingressada com a ingrés a compte. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

Pel següent: 
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost, en les 

transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor dels cònjuges, dels seus descendents i ascendents 
fins al segon grau i adoptants i els colaterals fins al segon grau.  
 

3. A aquests efectes, es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat 
el causant. No obstant això, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa del padró hagi estat motivada per causes 
de salut suficientment acreditades. 
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4. L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic. 
 

5. En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit, 
en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a 
tercers.  

 
6. La finca no es podrà transmetre de forma onerosa per actes entre vius en el termini de 

dos anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort. Si es realitza 
transmissió onerosa per pactes entre vius, l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva 
considerant la quantitat ingressada com a ingrés a compte. 

 
7. 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.  

 
8. Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin fora del termini anterior s’han de 

considerar extemporànies. 
 
Article 16è. Recàrrecs d’extemporaneïtat 
 
Modificar l’article que consta en el text, per esmenar-ho pel correcte, que quedarà de la 
manera següent: 
 
Si la presentació de la declaració o de l'autoliquidació no s’efectuen dins del termini 
previst a l’article 15.5 d'aquesta Ordenança, s'aplicaran els recàrrecs següents: 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori  
Substituir el text actual de la regla 1a de la lletra C) de l’apartat 1, relativa a la 
determinació de l’import net de volum de negoci, per eliminar la referència a l’article 191 
del text refós de la Llei de societat anònimes i contemplar la normativa actualment vigent 
en aquesta matèria. 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la 
Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de 
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i altres 
reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
directament relacionats amb el volum de negoci esmentat. 
 
Pel següent: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de 
comerç i la norma comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a del Pla 
general de comptabilitat, aprovat per RD 1514/2007, de 16 de novembre, els imports de 
la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats 
ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, 
així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb 
l’esmentat volum de negoci. 

 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 3r.bis Exempcions i bonificacions  
Modificar el redactat dels apartats a) i b) del punt número 3, en el sentit d’afegir 
l’expressió “no obligatòries per normativa” proposant la redacció següent:  
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a) La realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies 
renovables, tant en les instal·lacions de sistemes d’escalfament solar d’aigua com 
de producció d’energia elèctrica, per a l’autoconsum, no obligatòries per 
normativa.  

 
b) La realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i 

reaprofitament d’aigua de pluja, no obligatòries per normativa.  
 
 TAXES:  

 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 5è Quota tributària  
Modificar el redactat de l’apartat A.2.1. relatiu a la quota a liquidar per la taxa per 
llicència o comunicació prèvia de primera ocupació o utilització dels edificis, amb la 
redacció següent:  
 
A.2.1. Per metre quadrat construït, ampliat i/o reformat,  

per vivenda o local .............................................................. 1,50 € 
 
TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES, DECLARACIONS 
RESPONSABLES I CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Article 4t. Base imposable i tarifes 
 
Modificar el punt 12 de l’apartat B Activitats no incloses a l’apartat A, d’acord amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal el 30 d’agost de 2017 per actualitzar la tarifa dels 
HUT: 
 
12. Declaració responsable per legalitzar els habitatges d’ús turístic,  
 per cada habitatge................................................................................ 294,59 € 
 
Modificar el paràgraf existent a continuació de l’últim punt, per mantenir la reducció del 
25% per a l’exercici 2018, que quedarà amb el redactat següent: 
Atesa la situació econòmica actual i amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous 
comerços de proximitat i petites empreses que generin ocupació i contribueixin a 
l’activació de l’economia local, per a l’exercici de 2018 es reduirà la quota de la taxa en un 
25% per les activitats incloses del punt 1 al 10, ambdós inclosos, de l’apartat B d’aquest 
article. 
 
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Substituir l’actual ordenança vigent, d’acord amb l’estudi realitzat per a la implantació 
per fases de la recollida de brossa comercial segregada, estudi de costos de la recollida, 
tractament i eliminació de la brossa, per la que regularà la taxa dels habitatges, amb el 
redactat següent: 
 
TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS. 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, 
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix la taxa pels serveis 
de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
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Art. 2.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis de recollida, 
transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les 
activitats domèstiques. 
 
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells 
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents 
de neteja de vies publiques; zones verdes; àrees recreatives i platges; animals domèstics 
morts i vehicles abandonats. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques 
on es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o 
d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
2.1. Habitatges: 
 

 Quota 

Per cada habitatge  115,28 € 

 
Article 6.- Reduccions de la quota 
1. Reducció vinculada a la capacitat econòmica: 
D'acord amb el que disposa l'article 24.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 05 de març, es podrà concedir una reducció 
de la quota tributària als que acreditin insuficient capacitat econòmica. 
 
La tramitació d'aquests expedients es subjectarà a les següents normes: 
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1.A) Procediment per a la sol·licitud de reducció: 
 
Qui desitgi obtenir una reducció en la quota de la taxa de recollida domiciliària 
d'escombraries, per trobar-se en qualsevol de les situacions regulades a tal efecte, haurà 
de presentar la corresponent petició al registre general de l’Ajuntament del Masnou, 
ajustada al model que se li facilitarà. 
 
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació que s'exigeixi, a efectes 
d'acreditació de les circumstàncies al·legades, o sí s’escau, les autoritzacions 
necessàries per recavar les dades d’altres administracions. 
 
L'Ajuntament del Masnou, es reserva el dret de comprovar Ia certesa de les dades que 
hi figurin a les sol·licituds presentades.  
 
Les peticions s'hauran de formular obligatòriament cada any en el període comprès 
entre l'1 de gener i l’últim dia del mes de febrer de cada any.  
 
Les sol·licituds de reducció que s’acceptin es veuran reflectides en el rebut corresponent 
a l’exercici de la taxa per recollida d’escombraries. 
 
1.B) Requisits per a l’obtenció de la reducció: 
 
1.B).1 Criteris generals que s’hauran de complir en el moment de la meritació de la 
taxa: 

a) Ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat familiar no podrà tenir cap altra finca que 
el propi habitatge per al qual se sol·licita l’exempció o bonificació, és a dir, tenir com 
màxim patrimoni l’habitatge de residència i dos places d’aparcament/traster per unitat 
familiar. No podran disposar d’altres béns de fortuna susceptibles de produir 
ingressos. 

b) El subjecte passiu de l’habitatge o persona que representi a la unitat familiar i la resta 
de membres de la unitat familiar han de constar empadronats en l’habitatge objecte 
de tributació.  

c) La persona que representi a la unitat familiar, haurà de declarar ser certes les dades 
anteriors i haurà d’adjuntar la documentació següent, segons el cas: 

 La declaració de l’últim impost sobre la renda de les persones físiques de la 
unitat familiar o dels seus membres sí han optat per declaració individual. 

 En cas de separació o divorci: acreditació dels ingressos fixats en el conveni 
regulador en la sentència amb valors actualitzats.  

 Certificat d’imputacions de l’IRPF acompanyat del certificat de la no obligació 
de presentar declaració per aquest impost i/o documentació suficient per tal 
d’acreditar el nivell econòmic de la unitat familiar. 

 Autorització perquè l’Ajuntament del Masnou pugui recavar les dades de què 
disposa l’Agència Tributària referents a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i rendes exemptes, de la persona sol·licitant i dels altres 
membres de la unitat de convivència, a la qual s’haurà d’adjuntar fotocòpia/es 
del/s document/s nacional/s d’identitat, passaport/s o permís/os de residència. 

 
1.B).2 Criteris específics: 
1. Gaudiran d’una reducció del 100% de l’import de la taxa per recollida domiciliària 
d’escombraries, aquelles unitats familiars que reuneixin els criteris generals i que els 
ingressos totals mensuals (SI) acompleixin les següents condicions:  
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a) SI / n < 1,40 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar) 
b) SI < 2.153,00 € 

 
2. Gaudiran d’una reducció del 50% de l'import de la taxa de recollida domiciliària 
d'escombraries, aquelles unitats familiars que reuneixin els criteris generals i que els 
ingressos totals mensuals (SI) acompleixin les següents condicions:  
 

a)  SI / n < 1,75 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar) 
b)  SI < 2.690,00 € 
 

3. Per tal d’establir els ingressos totals mensuals (SI) per a les persones majors de 
65 anys, jubilats o pensionistes, per a les persones perceptores d’un PIRMI o pensió 
que el substitueix, o bé per aquelles que cobrin una pensió per invalidesa, es 
descomptaran dels seus ingressos els imports següents:  

 Les despeses de lloguer fins a un màxim de 350,00 € mensuals  
 Les despeses de la hipoteca fins a un màxim de 350,00 € mensuals o, en el 

cas de no tenir-ne, les despeses de l’IBI del seu habitatge dividit entre 12.  
 
2. Reducció vinculada a la utilització del servei de deixalleria: 
 
1. Els subjectes passius que facin selecció de deixalles i les portin a les deixalleries 
mancomunades entre Alella, Masnou i Teià, ja sigui a la instal·lació fixa o la mòbil, 
satisfaran la quota que correspongui, establerta en l’apartat 2.1 de l’article 5, d’acord amb 
el barem següent: 

 De 6 a 9 viatges  ................  90% de la quota establerta  
 10 viatges o més  ...............  80% de la quota establerta  

 
L’aplicació d’aquesta quota, que és realitzarà d’ofici, serà efectiva en el rebut de la taxa 
per recollida d’escombraries del següent exercici, i queda condicionada a la concreta 
regulació per l’Ajuntament de les condicions específiques i/o requisits mínims exigits. 
 
Les entrades de la deixalleria es registren a través d’una targeta que identifica cada 
domicili i només es podrà garantir l’aplicació de la quota reduïda quan es pugui 
comprovar efectivament l’ús que ha fet un domicili del servei de deixalleria.  
Seran exclosos de la possibilitat de gaudir d’aquestes quotes, els subjectes passius que 
hagin estat sancionats durant els dos darrers anys per infringir les normes i ordenances 
de recollida de residus. 
 
Aquesta reducció no es compatible amb la reducció del 100% per haver acreditat 
insuficient capacitat econòmica. 
 
Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs 
on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa aquí regulada 
estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural. 
 
3. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la recepció del servei que la quota es prorratejarà per trimestres naturals i 
el període impositiu s’ajustarà al previst en els apartats següents: 
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000010  26 d’octubre de 2017 

 

14 

a) Quan les altes es produeixin en el primer trimestre de l’exercici, s’abonarà en 
concepte de taxa la quota íntegra que correspongui per aquell exercici. Si l’alta es 
produeix en un altre trimestre de l’exercici, es liquidarà la quota proporcional 
corresponent al número de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs 
el de la data de l’alta.  

Es considerarà data d’alta aquella en que es produeixi l’ocupació efectiva, la data 
del certificat final d’obra o la data de la comunicació prèvia de primera ocupació. 

 
b) Amb la sol·licitud de baixa s'acreditarà el cessament definitiu en la prestació del 

servei, mitjançant l’aportació de la Llicència d'Obres de demolició de l’habitatge, 
acompanyada de Certificat de Tècnic competent que acrediti la data de demolició. 

La quota es prorratejarà per trimestres naturals, quan es produeixin baixes 
definitives durant l’exercici. Correspondrà al subjecte passiu satisfer la part de la 
quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació. Les 
reduccions associades a les baixes tindran el mateix tractament fiscal que 
aquestes. 
La sol·licitud de baixa s’haurà de presentar, com a màxim, l'últim dia laborable del 
trimestre, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta 
obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció. 

 
Article 8.- Liquidació i ingrés 
1. Anualment es confeccionarà un padró fiscal que serà exposat al públic 
reglamentàriament. Els interessats disposaran d’un termini d’un mes, a comptar des de la 
data de la finalització del període d’informació pública, per interposar el corresponent 
recurs de reposició. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir de l’exercici següent al de la data en què s’hagi produït la variació. 
 
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anyalment, mitjançant un rebut derivat del 
padró i podran aparèixer refoses amb altres tributs.  
El termini de cobrament en període voluntari serà el que consti en el corresponent 
calendari fiscal, que s’aprovarà per acord de l’òrgan competent segons allò establert pel 
règim de delegació de competències. 
 
4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment, d’acord amb el procediment establert en el Reglament General de 
Recaptació. 
 
Article 9.- Infraccions i sancions 

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la 
determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà 
el règim regulat en els articles 178 i següents de la Llei General Tributària, i en les 
disposicions que la complementin i desenvolupin. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
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 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIALS DEL 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 

 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 
 

Article 3r.- Subjectes passius 

Afegir un nou paràgraf, el 4, per a especificar que aquesta Ordenança no és aplicable 
als operadors de telefonia fixa que no facin servir una xarxa pròpia per a prestar el servei, 
d’acord amb les 3 sentències del TSJ de Catalunya que equiparen la telefonia fixa a la 
telefonia mòbil als efectes d’aquesta taxa, amb el redactat següent: 

4. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicació 
electròniques (Directiva autorització), aquesta Ordenança no és d’aplicació a les 
empreses o entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no siguin titulars de les 
xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis. 
 
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Article 5è. Tarifa 
Modificar el punt 1 de l’apartat C) en relació a les tarifes de les parades de venda en el 
mercat setmanal: 
Es proposa la modificació d’acord amb l’estudi tècnic econòmic del valor de la utilització 
privativa i de l’aprofitament especial del domini públic del municipi del Masnou i 
complementàriament amb l’estudi tècnic econòmic del valor l’ocupació de la via pública 
amb en el mercat no sedentari al municipi del Masnou, amb el redactat següent: 
 
C) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en 

terrenys d’ús públic: 
 

1. Parades de venda en el mercat setmanal, per metre lineal o fracció, al dia: 
1.1 En les reserves de lloc (fix o no fix) ...........................................1,46 €/ml 
1.2 Noves autoritzacions, autorització de les transmissió 
 parades i modificacions de les autoritzacions ..........................92,69 €/tràmit 

 
Modificar el punt 5 de l’apartat C) en relació a la venda de pirotècnia: 
 
Es proposa la modificació d’acord amb l’estudi tècnic econòmic del valor de la utilització 
privativa i de l’aprofitament especial del domini públic del municipi del Masnou i 
complementàriament amb l’estudi tècnic econòmic del valor de l’ocupació de la via 
pública amb casetes de pirotècnia, amb el redactat següent: 
 

5. Per a la venda de pirotècnia, segons la categoria dels carrers assenyalats a 

l’article 9.4 i 9.5 de l’impost sobre activitats econòmiques, s’aplicaran les tarifes 

següents: 

5.1. En carrers de categoria A ...................................8,04 €/m2 o fracció/dia 

5.2. En carrers de categoria B .....................................7,59 €/m2 o fracció/dia 

5.3. Tarifa mínima per autorització ................... .......247,62 € 

 
Article 7è Gestió i ingrés  
 
Afegir punt 10 per tal de regular els casos de denegació, desestiment o renúncia, amb el 
redactat següent: 
 
10. Denegació, desistiment o renúncia de les autoritzacions o concessions en relació a 
les tarifes establertes a l’article 5è objecte d’aquesta ordenança: 
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a) En cas de denegació d’una autorització sol·licitada: 

 
I. En cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als apartats B), punts 2, 3 i 

4 de l’apartat C), D), F) i G), el subjecte passiu haurà satisfer el 40% de l’import 
de la taxa que s’hagués generat si s’hagués obtingut l’autorització 

II. En cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als punts 1 i 5 de l’apartat 
C), procedirà el pagament del 100% de la tarifa establerta en el punts 1.2 i 5.3 
respectivament. 

 
b) En el cas de desistiment o renúncia d’una sol·licitud d’autorització, sempre que es 

manifesti expressament amb posterioritat a l’atorgament de la mateixa i abans de la 
data d’inici de l’ocupació: 

 

I. En cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als apartats B), punts 2, 3 i 
4 de l’apartat C), D), F) i G) el subjecte passiu haurà satisfer el 40% de l’import 
de la taxa que s’hagués generat si s’hagués obtingut l’autorització 

II. En cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als punts 1 i 5 de l’apartat 
C), procedirà el pagament del 100% de la tarifa establerta en el punts 1.2 i 5.3 
respectivament. 

 
c) En el cas de desistiment o renúncia d’una sol·licitud d’autorització, sempre que es 

manifesti expressament abans de l’atorgament de la mateixa i un cop efectuats els 
informes tècnics objectes de l’autorització: 

I. En cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als apartats B), punts 2, 3 i 
4 de l’apartat C), D), F) i G), el subjecte passiu haurà satisfer el 25% de l’import 
de la taxa que s’hagués generat si s’hagués obtingut l’autorització.  

II. En el cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als punts 1 i 5 de 
l’apartat C), procedirà el pagament del 75% del punt 1.2 i 5.3 respectivament. 

 
d) En el cas de desistiment o renúncia d’una sol·licitud d’autorització, sempre que es 

manifesti expressament abans de l’atorgament de la mateixa i sempre que no s’hagi 
emès cap informe tècnic objecte de l’autorització: 

I. En cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als apartats B), punts 2, 3 i 
4 de l’apartat C), D), F) i G), el subjecte passiu haurà satisfer el 10% de l’import 
de la taxa que s’hagués generat si s’hagués obtingut l’autorització.  

II. En el cas de sol·licituds d’autoritzacions corresponents als punts 1 i 5 de 
l’apartat C), procedirà el pagament del 50% del punt 1.2 i 5.3 respectivament. 

 
Segon.- APROVAR la imposició i ordenació de la taxa pel servei complementari de 
recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials assimilables a 
municipal, d’acord amb l’estudi realitzat per a la implantació per fases de la recollida de 
brossa comercial segregada, estudi de costos de la recollida, tractament i eliminació de la 
brossa, que quedarà redactada de la manera següent: 
 
TAXA PEL SERVEI COMPLEMENTARI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES A 
MUNICIPALS. 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, 
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis 
de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
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Article 2.- Fet imposable. 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en 
matèria de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials. 
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la 
prestació dels serveis següents: 

a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 

b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries, 
que tenen la consideració d’assimilables a municipals d’acord amb el que 
estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en locals sense activitat 
comercial o per a usos privats, com a conseqüència d’activitats domèstiques, tals 
com magatzems. 

 El fet imposable establert a l’apartat a) i b) és incompatible amb el fet imposable 
previst a l’apartat c). 

 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les 
oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
4. Atès el caràcter obligatori del servei de gestió de residus a què fa referència aquesta 
taxa, l’import també s’estableix amb caràcter obligatori i, per tant, el fet de negar-se a 
rebre el servei o d’adduir la no disposició del mateix no eximeix el pagament de la quota 
corresponent, sens perjudici de la previsió continguda a l’article 4. 
 
5. No estan subjectes al pagament de la taxa els professionals que, desenvolupant la 
seva activitat en el seu domicili habitual, en el qual hi constin degudament empadronats, 
ja tributin per la taxa sobre la gestió de residus generats en domicilis particulars. 
 
Article 3.- Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 

a) Sol·licitin la prestació del servei. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 

 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, 
les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
3. El subjecte passiu de la taxa pels residus generats en locals sense activitat comercial o 
per a usos privats, serà el que figuri a efectes de l’impost sobre béns immobles en el 
moment de la meritació de la taxa. 
 
Article 4.- Acreditació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials mitjançant gestor homologat. 
 
1. Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables a 
municipals, hauran d’acreditar que la totalitat o part de les fraccions residuals generades 
es lliuren separadament a un gestor autoritzat per l’Agència De Residus de Catalunya.  
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En el supòsit que s’acrediti la gestió només d’una part dels propis residus, el departament 
competent en matèria de residus emetrà un informe per tal de validar-ho i comunicarà al 
departament d’Hisenda el tant per cent de reducció en la quota de la taxa que 
correspongui aplicar, de conformitat amb l’article 6.  
 
Les activitats que no s’acollin totalment al sistema de gestió de residus municipals 
contribuiran amb la taxa corresponent en funció de la possibilitat d’utilitzar el servei que 
constitueix l’objecte d’aquesta ordenança i en concepte de la gestió i el cost de 
desplegament del servei de residus municipal necessari per fer efectiva la seva possible 
utilització.  
 

2. Els titulars dels supòsits del punt anterior vindran obligats a acreditar davant 
l’Ajuntament aquesta circumstància mitjançant la documentació següent: 

 Còpia del contracte amb l’empresa gestora que haurà d’especificar: Dades 
identificatives del productor, descripció de l’activitat, tipus de residus i 
superfície. 

 Certificat del gestor de residus on consti les quantitats de residus recollides 
l’any anterior. 

 Còpia de la declaració anual de residus, en cas d’estar obligat a presentar-la. 
 
3. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, com a màxim, l’últim dia hàbil del mes d’abril 
següent al meritament de la taxa, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o en la 
sol·licitud d’alta d’inici de l’activitat generadora del residu. 
 
4. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i 
domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament 
que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la 
taxa aquí regulada. 
 
Article 5.- Reduccions vinculades a la recollida de fraccions residuals per empreses 
privades autoritzades. 
 
Per gaudir de la reducció en relació amb les fraccions selectives de residus que es 
gestionin a través d’un gestor privat autoritzat, l’establiment o l’activitat ha de presentar 
una instància de sol·licitud de reducció acompanyada de l’imprès oficial de declaració de 
producció de residus adjuntant la documentació prevista a l’article 4.2. 
 
La reducció consistirà en minorar la quota en un tant per cent en funció de cadascuna de 
les fraccions recollides selectivament, d’acord amb el detall següent: 
 

Fracció recollida 
empresa autoritzada 

Reducció 
GRUP A 

Reducció 
GRUP B 

Reducció 
GRUP C 

Reducció 
GRUP D 

Resta (Rebuig)  60% 60% 40% 40% 

FORM (Orgànica)  - - 20% 20% 

Envasos 15% 10% 15% 10% 

Paper i Cartró 15% 10% 15% 10% 

Vidre - 10% - 10% 

 
En el supòsit que un establiment o activitat disposi d’un gestor propi per a tots els residus 
generats per la seva activitat, una vegada aplicada la reducció corresponent, el resultat 
de la quota a pagar, en cap cas serà inferior a la quota fixa establerta a l’article 8.1. 

Els establiments o activitats que pertanyen al grup E-preu per tona, no gaudiran de cap 
reducció en la quota ja que aquesta s’estableix en el conveni corresponent amb 
l’Ajuntament, en el que ja s’ha tingut en compte l’existència o no de gestor propi a l’hora 
de calcular la quota a satisfer.  
Pel que fa al grup F-locals buits, no gaudiran de cap reducció en la quota fixa a pagar. 
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Article 6.- Facultats d'inspecció 
 
A fi de donar compliment al que disposa aquesta ordenança, l’Ajuntament pot dur a terme 
en qualsevol moment les inspeccions corresponents als subjectes passius respectius 
mitjançant la comprovació i supervisió de les dades declarades. 
 
Article 7.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 8.- Quota tributària. 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa de 34,41 euros per 
unitat de local i una quantitat variable, d’acord amb la producció de residus que es 
generin, determinats en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es 
desenvolupi l’activitat generadora del residu. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la quota anual detallada a continuació que inclou la part fixa 
i la part variable: 
 

TIPOLOGIA 
QUOTA 
ANUAL 

GRUP A. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS I FRACCIÓ RESTA:   

ACADÈMIA 53,85 € 

ACTIVITATS NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS 65,29 € 

BENZINERA 587,15 € 

CENTRE DE BELLESA I ESTÈTICA 111,60 € 

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC SENSE BAR (Gimnàs, estudis dansa, 
ioga…) 

84,21 € 

CINEMA 242,62 € 

CLÍNICA DENTAL 57,30 € 

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) Fins a 50 
m2 

83,71 € 

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) De 51 a 
100 m2 

92,57 € 

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) De 101 a 
500 m2 

144,31 € 

COMERÇ AL DETALL (NO INCLÒS EN ALTRES APARTATS) Més de 500 
m2 

594,40 € 

CONSULTORI MÈDIC 92,95 € 

ENTITAT BANCÀRIA 79,28 € 

FARMÀCIA 277,70 € 

OFICINA 100,33 € 

PETITA INDÚSTRIA I TALLERS Fins a 500 m2 120,75 € 

MITJANA INDÚSTRIA I TALLERS De 501 a 3.000 m2 205,85 € 

TALLER MECÀNIC 88,11 € 

VETERINARI 128,10 € 
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GRUP B. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, VIDRE I FRACCIÓ 
RESTA: 

  

BAR MUSICAL 138,09 € 

DISCOTECA Fins a 300 m2 230,23 € 

DISCOTECA Més de 300 m2 771,49 € 

GRUP C. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, FORM I FRACCIÓ 
RESTA: 

  

FLORISTERIA 222,56 € 

FRUITERIA Fins a 50 m2 1.471,05 € 

FRUITERIA Més de 50 m2 2.340,07 € 

GELADERIA 280,54 € 

INDÚSTRIA GRAN Més de 3.000 m2  9.284,39 € 

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL 142,59 € 

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA Fins a 50 m2 1.034,72 € 

PEIXATERIA, CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA Més de 50 m2 1.298,24 € 

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D’ALIMENTACIÓ De 0 a 50 m2 272,76 € 

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D’ALIMENTACIÓ De 51 a 150 m2 563,86 € 

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D’ALIMENTACIÓ De 151 a 500 
m2 

2.654,58 € 

SUPERMERCAT, COMERÇ AL DETALL D’ALIMENTACIÓ Més de 500 m2 5.661,75 € 

VENDA DE PA I PASTISSERIA 374,65 € 

GRUP D. GENEREN PAPER-CARTRÓ, ENVASOS, FORM, VIDRE I 
FRACCIÓ RESTA: 

  

AMARRADOR 71,81 € 

BAR, FRANKFURT, CAFETERIA Fins a 100 m2 658,23 € 

BAR, FRANKFURT, CAFETERIA Més de 100 m2 1.167,94 € 

BAR-RESTAURANT Fins a 100 m2 1.423,37 € 

BAR-RESTAURANT Més de 100 m2 2.223,35 € 

CENTRE D'ENSENYAMENT Fins a 500 alumnes 1.594,98 € 

CENTRE D'ENSENYAMENT Més de 500 alumnes 4.378,02 € 

CENTRE ESPORTIU I LÚDIC AMB BAR 599,67 € 

ESCOLA BRESSOL 1.141,06 € 

GUINGUETA MUNICIPAL 441,79 € 

GUINGUETA PLATJA 1.204,41 € 

HOTELERIA Fins a 50 llits 985,40 € 

HOTELERIA Més de 50 llits 7.778,54 € 

MENJARS PREPARATS 756,96 € 

RESIDÈNCIA Fins a 50 llits 4.596,22 € 

RESIDÈNCIA Mes de 50 llits 10.514,31 € 

RESTAURANT Fins a 100 m2 1.813,44 € 

RESTAURANT De 101 a 200 m2 2.398,77 € 

RESTAURANT Més de 200 m2 3.011,44 € 

VENDA DE PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ I/O OBRADOR 495,38 € 

GRUP E. PREU PER TONA   

ESCOMBRARIES PER TONA 
110 €/Tm  
+ 34,41 € 

GRUP F. LOCALS BUITS   

LOCALS BUITS 34,41 € 
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NOTA:  

- S’entén per local buit, aquell local inactiu en què o bé es tracta d’un local 
comercial tancat o es realitzen activitats privades/domèstiques, tals com 
magatzems. 

- Les activitats no classificades en el quadre anterior s’inclouran en el grup 
corresponent per l’activitat més anàloga, segons la generació de residus 
d’aquesta. 

 
a) La superfície computable als efectes de la determinació de la quota serà la que consti 
en l’expedient d’obtenció del corresponent tràmit administratiu d’obertura de l’establiment, 
o en la fitxa cadastral de l’immoble, si s’escau.  
 
De forma subsidiària, es tindrà en compte la que consti en la matrícula o declaració d’alta 
de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) sens perjudici de les facultats de 
comprovació de la veracitat de les dades, als efectes de l’aplicació d’aquesta taxa. 
 
Els serveis competents de l’Ajuntament podran procedir a efectuar l’oportuna mesura i es 
tindrà en compte tota la superfície útil de l’establiment. 
 
b) Donat que les terrasses de bars i restaurants són, als efectes de generació de residus, 
equivalents a metres quadrats d’establiment, aquests també s’han de comptar com a 
superfície computable. 
 
Quan l’ocupació de la via pública amb taules i cadires sigui durant tot l’any es computarà 
la totalitat de metres quadrats ocupats i si és per temporada de maig a octubre, es 
computarà la meitat dels metres quadrats d’ocupació.  
 
c) En cas de discrepància en la superfície aplicable a un subjecte passiu, entre les dades 
que constin en els fitxers abans indicats als apartats anteriors, l’Ajuntament procedirà a 
corregir d’ofici la superfície computable als efectes de la taxa, prèvia audiència a 
l’interessat per un termini no inferior a deu dies hàbils. Tot això, sens perjudici de les 
facultats de verificació de dades per part de l’Ajuntament, de conformitat amb el 
procediment establert als articles 131 i següents de la Llei General Tributària. 
 
e) Quan varies finques registrals s’uneixin físicament per destinar-les a un únic objecte, 
tributaran com un sol local. 
 
f) Quan una sola finca registral estigui dividida físicament en unitats d’ús diferenciat, es 
tributarà independentment per cada local, en funció de les seves superfícies i els tipus 
d’activitat que s’hi exerceixin. 
 
g) L’Ajuntament del Masnou podrà arribar a subscriure convenis amb les persones o 
entitats interessades en què s’apliqui el preu per tona per la retirada de residus, sempre 
que acreditin una producció de residus superior a 10 tm durant l’any anterior.  
 
3. Reducció de la quota vinculada a les associacions del Masnou declarades 
d’utilitat pública o interès social: 
 
Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa, les associacions de la vila 
del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin reconegudes 
d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud corresponent i hauran 
d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 
 

a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
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d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 
d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 

 
La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà 
de ser aprovada per la Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals. 
 
4. Reducció vinculada a la utilització del servei de deixalleria: 
 
Els subjectes passius titulars d’una activitat, no gaudiran de reducció per a la utilització 
del servei de deixalleria. 
 
Article 9.- Acreditament i període impositiu. 
 
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus 
comercials es merita en el moment que se sol·licita o es presta el servei. 
 
La taxa s’acredita: 

a) En el moment d’inici de l’activitat econòmica o registre d’alta a efectuar a 
l’Ajuntament. 

b) Quan els serveis tècnics de l’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, realitzin acta 
de comprovació de la llicència municipal d’obertura. 

c) En cas que l’inici de l’activitat econòmica no hagi estat sol·licitat, en el moment de 
l’inici de l’activitat, prèvia comprovació administrativa. 

d) Si l’activitat ja s’estava exercint, a partir de l’inici de la prestació del servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la 
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament definitiu de l’activitat en relació a la recepció 
del servei. En aquests casos la quota es prorratejarà per trimestres naturals i el període 
impositiu s’ajustarà al previst en l’article següent. 
 
Article 10.- Prorrateig en les quotes  
El naixement de l’obligació de contribuir, pel que fa al cas de les quotes assenyalades en 
l’article 8è i, si s’escau, menys alguna o varies reduccions previstes a l’article 5è, 
s’ajustarà al següent: 
 
1. Activitats existents 
Els contribuents existents a 1 de gener, satisfaran íntegrament la quota anual. 
 
2. Altes d’activitats 
L’obligació de contribuir per als nous contribuents donats d’alta amb posterioritat a l’1 de 
gener neix a partir de la data de sol·licitud d’alta. L’import de la quota relativa al primer 
exercici es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per 
transcórrer l’any, inclòs aquell en que es produeixi la sol·licitud o l’inici de la prestació del 
servei, d’acord amb el detall següent: 
 
a) Altes produïdes entre l’1 de gener i el 31 de març ........................... 100 % 
b) Altes produïdes entre l’1 d’abril i el 30 de juny ................................... 75 % 
c) Altes produïdes entre l’1 de juliol i el 30 de setembre ........................ 50 % 
d) Altes produïdes entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre .....................25 % 
 
3. Canvis d’activitats: 
 
Es modificarà la quota amb efectes de l’exercici següent quan en un local es produeixi 
algun canvi, ampliació o reducció de l’activitat econòmica tramitat per part del mateix 
titular i que suposi una modificació de la quota aplicada inicialment. 
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4. Canvi de nom de l’activitat 
 
Es modificarà la quota amb efectes de l’exercici següent quan es produeixi un canvi de 
titularitat d’una activitat, sense que variï el tipus d’activitat econòmica ni la superfície. 
 
5. Baixa definitiva de l’activitat 
 
El titular de l’activitat econòmica haurà de presentar al Registre General sol·licitud de 
baixa (segons model oficial) acreditant el cessament definitiu en la prestació del servei, 
mitjançant l'aportació de fotocòpia de la Baixa Censal per cessament definitiu en l'activitat 
respecte de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i/o per renúncia del contracte 
d’arrendament del local signat per ambdues parts. 
 
No es considera baixa la no ocupació o tancament temporal o estacional de qualsevol 
classe de comerç o indústria. 
 
Les baixes produïdes durant l’any tindran les següents reduccions en la quota anual, 
sempre i quan impliquin el cessament definitiu de l’activitat: 
 
a) Baixes produïdes entre l’1 de gener i el 31 de març ...........................75 % 
b) Baixes produïdes entre l’1 d’abril i el 30 de juny ................................ 50 % 
c) Baixes produïdes entre l’1 de juliol i el 30 de setembre ...................... 25 % 
d) Baixes produïdes entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre ...................cap 
 
Si el subjecte passiu afectat per la baixa hagués pagat un import superior al que li 
correspon, es procedirà a l’oportuna devolució d’ingressos, prèvia sol·licitud, la qual 
s’haurà d’acompanyar de la documentació corresponent per acreditar la data en que 
s’hagi produït la baixa. 
Les baixes definitives de l’activitat s’hauran de tramitar, com a màxim, l'últim dia laborable 
del trimestre per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació 
seguiran subjectes al pagament de l’exacció. 
 
Article 11.- Règim de declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Anualment es confeccionarà un padró fiscal que serà exposat al públic 
reglamentàriament. Els interessats disposaran d’un termini d’un mes, a comptar des de la 
data de la finalització del període d’informació pública, per interposar el corresponent 
recurs de reposició. 
 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 8è de la present Ordenança que 
figuressin a 1 de gener com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i 
tractament de residus i no acreditin, com a màxim, l’últim dia hàbil del mes d’abril, la 
contractació íntegra del servei de gestió dels residus amb un gestor autoritzat, romandran 
integrats al padró fiscal. 
 
3. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir de l’exercici següent al de la data en què s’hagi produït la variació. 
 
4. El cobrament de les quotes s'efectuarà anyalment, mitjançant un rebut derivat del 
padró i podran aparèixer refoses amb altres tributs.  
El termini de cobrament en període voluntari serà el que consti en el corresponent 
calendari fiscal, que s’aprovarà per acord de l’òrgan competent segons allò establert pel 
règim de delegació de competències. 
 
5. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment, d’acord amb el procediment establert en el Reglament General de 
Recaptació. 
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Article 12.- Infraccions i sancions 
 
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la 
determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà 
el règim regulat en els articles 178 i següents de la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementin i desenvolupin. 
 
Disposició transitòria única 
 
Tot i que el mètode emprat pel càlcul de les quotes en la present ordenança es basa en el 
principi d’equitat i és proporcional a la generació de residus de cada activitat, atès el 
context econòmic s’introdueix una reducció amb caràcter transitori per a la seva aplicació 
durant el període comprès 2018-2021, ambdós inclosos, amb l’objecte d’alleugerir la 
càrrega fiscal d’aquelles activitats que vegin incrementada la quota tributària en els 
termes que es descriuen a continuació. 
 
Per gaudir de la reducció, s’hauran de complir els requisits següents: 
 

1. L’increment de l’import de la quota de la taxa del 2017 al 2018, per la mateixa 
activitat i superfície, haurà de ser de més del 40%. 

2. No podrà variar ni l’activitat, la superfície ni el subjecte passiu durant el període 
que s’apliqui la reducció. 

 
Quan es donin els requisits indicats, la quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor únic per a totes les activitats afectades del municipi a un component 
individual de la reducció, calculada per cada activitat. 
 
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,8 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,2 anualment fins la seva desaparició. 
 
El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre la 
quota que correspongui a l’activitat a l’exercici 2018 i la quota de l’exercici 2017.  
 
En el cas que no existís quota per una activitat en l’exercici 2017, s’aplicarà com a valor 
l’import de 34,41 € que corresponen a la quantitat fixa per unitat de local. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el 
text íntegre de les ordenances fiscals, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 
2018 i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades. Començaríem, hi ha tres grups municipals 
que han presentat esmenes: el Grup Socialista, el Grup d’ICV i el Grup de Ciutadans. 
Començaríem pel Grup Socialista, Sr. Suñé, té la paraula. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor Alcalde. El grup dels socialistes del Masnou, vista i analitzada 
detingudament la proposta presentada pel Govern per a l’aprovació provisional de la 
modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2018 
presentat per l’Equip de Govern format per ERC i CiU, hem proposat un total d’onze 
esmenes, una a impostos i deu a taxes. 
 
Les ordenances fiscals que ens presenta el Govern proposen una rebaixa de determinats 
impostos, fet que suposarà una menor recaptació i canvis substancials en algunes taxes. 
El nostre partit, tot i que creu adient rebaixar la pressió fiscal a determinats sectors més 
empobrits o vulnerables no creu adient les rebaixes per a tothom, més pensades en 
objectius electoralistes i no pas en dotar-se de recursos per solucionar els greus 
problemes que arrosseguem al municipi com la neteja viària, l’accessibilitat i mobilitat a la 
vila o el transport municipal, per esmentar-ne uns. 
 
D’aquesta forma, la nostra proposta, que suposa un increment en la recaptació ordinària 
aproximada de 367.000 €, és una proposta plenament vinculada al pressupost municipal, 
sobre el qual hem presentat esmenes per invertir en aquells i altres serveis i accions.  
 
1) IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES 
 
El nostre Grup, tot i acceptant la previsió d’aplicació del coeficient d’actualització, estima 
adient mantenir l’actual gravamen general de l’IBI al 0,81 % per als béns de naturalesa 
urbana, fet que suposaria, segons la simulació global del Tipus Impositiu amb l’aplicació 
del coeficient de l’1,03, un increment en la recaptació de 264.861,65 €. 
 
2) TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 

TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS 
 
Proposem quatre esmenes a la taxa: una per facilitar la reducció de la quota d’ofici, una 
per establir una limitació temporal d’empadronament per beneficar-se de la reducció i 
dues per canviar el topall d’ingressos mensuals de les persones susceptibles de 
beneficiar-se’n. 
 
La primera, incorpora que la tramitació de la reducció de la taxa sigui feta d’ofici, atès que 
la majoria de persones que sol·liciten la reducció de la quota solen ser sempre les 
mateixes que estan incardinades en un tipus social molt concret. Estimem que atès que 
les dades ja consten en possessió de l’Administració, la reducció d’aquesta quota sigui 
feta d’ofici. 
 
També proposem que, igual que en altres anys, s’estableixi un mínim de temps d’entre 2 
a 4 anys d’empadronament del titular de l’habitatge o persona que representi la unitat 
familiar i que la resta de components de la unitat familiar també constin empadronats en 
el mateix domicili. 
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Respecte al canvis al topall d’ingressos mensuals proposem dues esmenes: la primera 
que per a les famílies amb ingressos mensuals de fins a 2.153 € aquest topall passi a 
2.500€ i la segona esmena que a les famílies amb ingressos mensuals de fins a 2.690 € 
aquest topall passi a 2.900 €. 
 
3) TAXA PEL SERVEI COMPLEMENTARI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 

TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES A 
MUNICIPALS 

 
Primer de tot, volem manifestar que estem d’acord amb la proposta de segregar la 
recollida comercial de la recollida domiciliària, però detectem descompensacions molt 
grans en els comerços i creiem adient ajustar les quotes, tant en la tipologia com en els 
imports.  
 
Per aquest motiu i després de revisar detingudament la documentació tècnica que 
acompanya la proposta, presentem esmenes a la quota tributària fixa i també proposem 
canvis en les tipologies i les seves subdivisions. 
 
La primera esmena, com hem avançat ja, proposa modificar la quota tributària de la taxa 
per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials a la 
qual el Govern proposa una quantitat fixa de 34,41 €. El càlcul d’aquesta quota fixa ve 
donat per l’operació realitzada al dividir els costos derivats de la recollida de residus, 
276.587,94 €, amb el nombre d’unitats generadores de residus, que són 11.953 unitats, 
tal com explica l’informe tècnic. 
 
Al nostre entendre, a l’hora de fer aquest càlcul de la despesa dels recursos municipals 
no han estat quantificats molts serveis que realitza l’Ajuntament i que podrien suposar, 
segons els nostres càlculs, una diferència d’entre els 130.000 € i els 190.000€ a l’any, fet 
que obligaria a calcular de nou el cost de la quota fixa i aproximadament deixar-lo en els 
50 € que proposem. 
 
També estimem que les quantitats que el Govern estableix per a pagar a cada comerç 
estan molt descompensades tant en la tipologia com en els imports i, per tant, proposem 
canvis tant a la quota tributària final, que inclou la part fixa, és a dir, la part fixa no 
incrementa només que la diferència entre els 34,41 i els 50, i la part variable així com 
noves denominacions i tipologies. 
 
De la forma que el Govern presenta la proposta es planteja que hi hagi tipologies que es 
subdivideixen per la superfície i d’altres que no ho facin, o subdivisions per llits o 
alumnes, que són clarament insuficients. Perquè ho entenguin, pel Govern del Masnou 
existeix una diferència entre una fruiteria o una peixateria menor de 50 m² i les més grans 
d’aquesta mida, però no existeix cap diferència entre els bars musicals, acadèmies, 
consultoris mèdics o escoles bressol, tinguin la mida que tinguin. O els centres 
d’ensenyament, on només n’hi ha de menys de 500 alumnes o de més d’aquesta xifra. O 
un altre exemple més flagrant, si m’ho permeten: les residències. Per al Govern del 
Masnou només hi ha dos tipus de residències, les que tenen menys de 50 llits o les que 
en tenen més i, per tant, pagaran el mateix les residències que tinguin 51 llits que les que 
en tinguin 150. Si analitzem un dels principals problemes de residus que tenim, que són 
els bolquers, i els principals generadors d’aquests residus són les residències, i 
d’aquestes en tenim unes poques, de residències. Tenint en compte que la mitjana de 
canvi de bolquers podria estar en tres al dia per cada llit i que cada bolquer residual 
tingués un pes d’1 quilo, cada llit suposen tres quilos d’aquest residu; doncs segons la 
proposta del Govern, pagarà el mateix la residència de 51 llits, que genera 153 quilos 
diaris de residu, que la residència de 150 llits, que genera 450 quilos diaris de residu. Pel 
nostre Grup és del tot injust i, el que és pitjor, irreal. Proposem que totes cotitzin per les 
superfícies d’acord amb la taula que vam presentar i sobre la qual proposem un índex 
corrector perquè s’apliqui segons correspongui en el càlcul final del preu de la taxa. 
D’aquesta forma, proposem subdivisions en superfícies més reals, com són: 
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 Fins a 50 m² 

 de 51 a 100 m² 

 de 101 a 250 m² 

 de 251 a 500 m² 

 de 501 a 1.000 m² 

 de 1.001 a 2.000 m² 

 de 2.001 a 3.000 m² 

 més de 3.000 m² 

Subdivisions per alumnes: 

 Fins a 100 alumnes 

 de 101 a 200 alumnes 

 de 201 a 300 alumnes 

 de 301 a 400 alumnes 

 de 401 a 500 alumnes 

 de 501 a 600 alumnes 

 Més de 600 alumnes 

O subdivisions per llit: 

 Fins a 25 llits 

 de 26 a 50 llits 

 de 51 a 100 llits 

 de 101 a 150 llits 

 Més de 150 llits 

Que són subdivisions que ajusten molt més a les característiques del comerç i, per tant, 
faran d'aquesta taxa una proposta més justa i assenyada. De fet, pel nostre Grup, la no 
incorporació d’aquesta correcció suposarà descompensacions molt grans en els 
comerços i creiem adient ajustar les quotes, tant en la tipologia com en els imports. 
 
També creiem que la reducció de la quota a les associacions del Masnou declarades 
d’utilitat pública o d’interès social no s’hauria d’estendre a la part fixa, que entenem que 
és una part d’obligat pagament per a tothom. 
 
4) TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DE LA SALA 

CAPITULAR AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS 
 
Nosaltres creiem que està sobredimensionada i el nostre Grup estima que la taxa hauria 
de ser de 150 euros per enllaç. 

 
5) TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
Desistim eliminar la quota fixa, com hem fet en anteriors ocasions i proposen altres grups, 
però sí que sigui molt més moderada, 2 €, i seguim creien necessari establir una quota al 
consum on els blocs de menor consum siguin menys penalitzats. No demanem 
incrementar els blocs ─que seria el més adient─ sinó redefinir l’univers al qual afecti, i per 
això incrementem el bloc més econòmic, fins als 100 m³, i penalitzem els majors 
consumidors. 
 
6) TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL 
 
Proposem un increment d’aquesta taxa fins als 350 €. Estem parlant de l’adhesiu per 
estacionar gratuïtament a les zones taronja del Masnou. El nostre Grup segueix 
mantenint que cal penalitzar els vehicles que no paguen l’impost de circulació a la vila, ja 
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que majoritàriament són o vehicles d’empresa o de vilatans d’Alella i Teià que es 
beneficien dels avantatges al nostre poble sense que hi hagi cap reversió dels masnovins 
en aquests municipis i, fins i tot, Alella ens penalitza amb impostos al camp municipal 
d’esports. 
 
Aquesta seria la meva explicació, senyor alcalde. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, ara faríem la resposta per part del Govern, votaríem 
aquestes esmenes, passaríem a un altre bloc d’esmenes i així aniríem fent els tres blocs, 
si els sembla bé. Doncs Sr. Mata, té la paraula. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies. De totes les seves esmenes, Sr. Suñé, n’hi ha dues que destaquen 
principalment. Una, per part nostra, és la proposta d’incrementar l’IBI, que vostès em fan. 
Proposta d’incrementar l’IBI en el sentit que deixen el mateix tipus. Deixar el mateix tipus, 
com que hi ha hagut un increment de la base del cadastre, a efectes pràctics suposa un 
increment per a tots els domicilis del Masnou d’un 3 %. Nosaltres no som partidaris, en 
absolut, d’augmentar. Estem mantenint els ingressos per la gran quantitat de serveis que 
des d’aquest Ajuntament s’estan oferint, no. I, per tant, doncs, mantenim congelada 
aquesta pressió que tenim actualment i, per tant... Per això li deia que no veiem, tant des 
del PAM com des del Govern no som partidaris, en absolut, d’un increment dels tipus. 
 
Per una altra banda, pel que fa referència al que em comentava vostè, que és tot el tema 
de la nova recollida comercial i industrial, tal com he comentat, és un plantejament que 
vostè ens fa que realment és interessant, que s’ha fet en altres municipis, això existeix, el 
que passa és que, a dia d’avui, diguéssim, que l’empresa que ens ha fet tot l’estudi, 
doncs, diguéssim que no ha fet servir aquest plantejament i, per tant, el que sí que li dic 
és el que ha sentit, que és un plantejament que vostè fa totalment diferent i que no vol dir, 
ni molt menys, que no sigui bo, que és totalment diferent a l’estudi que tenim. Com que 
tot el que fem ens basem en un estudi, que a hores d’ara no ens permet tenir temps de 
veure tot el que vostè planteja i, per aquesta raó no podem tenir-ho en compte. Tot i que, 
torno a dir que, si en un futur hi ha alguna modificació de l’Ordenança, espero que es 
tingui en compte com una visió d’aquest aspecte. Per una altra banda, la quota mínima 
en els locals que estan buits, que hem comentat abans, és cert que també hi haurà una 
quota de 34 € i escaig, que tots els locals comercials que estiguin buits també tindran. 
Vostè ens planteja uns càlculs diferents, que diu que són 50 €. És clar, nosaltres ens 
basem en l’estudi que l’empresa ens ha fet i en aquest informe presentat per l’empresa 
estableix el cost és de 34 €. Hem de mantenir l’estudi que nosaltres fem. 
 
Hi ha un tema que ha quedat aquí en l’aire, que és el tema de l’empadronament. Per part 
nostra, ja li dic que no hi ha cap inconvenient. Fins ara teníem 4 anys, no hi ha cap 
inconvenient a baixar-ho en 2, aquest any ho hem fet, més que res per facilitar la gent, 
sobretot ens hem trobat amb bastants masnovins que per uns anys han marxat fora, han 
tornat i, bé, s’han tornat a empadronat i per facilitar les coses hem optat per treure aquest 
requisit. No hi ha cap inconvenient que, si no ens vota en contra, nosaltres acceptaríem 
els dos anys com a requisit per poder ser beneficiari. 
 
Per una altra banda, les altres esmenes que vostès també ens presenten. S’ha parlat 
també des del punt de vista tècnic, hi ha algunes qüestions que jo entenc que són de 
plantejament de partits d’esquerra que vostès estan fent. Nosaltres creiem que 
actualment estem acollint tot el que fa falta, donar servei a les persones, a les famílies i 
que, per tant, doncs, els topalls que vostès ens demanen d’incrementar, nosaltres veiem 
que actualment estem donant servei i atenent tots els casos que hi ha i no veiem aquest 
aspecte, realment estem atenent totes les famílies i aquelles persones que tenen 
necessitats i, per tant, doncs, a aquestes famílies, les estem tractant en el sentit d’ajudar-
les en tots els aspectes de la seva vida, tant econòmic, com altres aspectes que calguin, 
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sempre que calgui aquesta ajuda. Tampoc creiem adequat el fet que vostè deia de fer ja, 
per sistema, que si una persona té unes ajudes aquest any, l’any que ve també les tingui, 
perquè tan de bo l’any que ve no ens trobem aquestes persones demanant aquesta 
ajuda, no. Llavors, som partidaris que és un increment que hem de fer i, per tant, doncs, 
que es faci. Perquè normalment cada any no sempre són les mateixes famílies i, per tant, 
també, crec que si ho féssim automàticament estaríem estigmatitzant aquestes famílies i, 
per tant, doncs, preferim no fer-ho i que ens aportin, sempre afegim aquest canvi que 
almenys és un cop l’any i que, per tant, doncs, permet veure quina evolució hi ha.  
 
En línies generals, doncs, és el... La taxa de clavegueram la mantindríem igual, perquè és 
una taxa que ja vam abaixar l’any passat i que, per tant, el que veiem és que ja està bé. 
Hi ha un petit descens d’uns 15.000 € en els ingressos previstos per a l’Ajuntament, però 
a nivell particular es manté el tipus que ja vam abaixar l’any passat i que, per tant, 
mantenim. 
 
Respecte a l’obtenció de la zona taronja, sempre anem al mateix, si hi ha un estudi que 
ens diu que el cost és tal no podem incrementar per sobre d’aquell cost. Tenim un estudi 
fet, és un estudi que diu, doncs, que són aquests preus que estem aplicant a 
l’Ajuntament, i encara que entengui el que vostè està dient no podem incrementar per 
sobre dels costos.  
 
I això seria la resposta de les esmenes. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’absenta la senyora Rosa Subirats. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna qüestió que... Sí, sí, senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Només perquè ell ha fet una observació de si acceptava l’esmena. El nostre 
posicionament serà que no a les taxes. No el vull enganyar perquè vostès pensin que 
amb aquesta generosa oferta que m’ha fet, doncs, votaré a favor, no. Més que res perquè 
ho entenc, que ho esperen, però, no, no. No hi votaré a favor; per tant, no m’agradaria 
que vostès votessin a favor de la meva esmena i després es trobessin amb la sorpresa 
que no voto. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, hi hauria demanda de votació per separat? Senyor Màxim 
Fàbregas? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, nosaltres demanem que es facin tres blocs: el primer amb l’esmena 4 i la 5a (us he 
passat un full, em sembla, abans). 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Digues, digues, ja apunto ja, no et preocupis. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
El segon, amb les esmenes 1, 2, 3, 9, 10 i 11 tenint en compte que al document del PSC 
hi ha... 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
1, 2, 3, perdó? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
1, 2, 3, 9, 10 i 11. Hi ha una errada, sí, el 3 està posat dues vegades, hauria de ser el 10 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo també ho he vist això. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
I després un tercer bloc seria...  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Entenem, ho dic perquè ho tingui tothom, número 3 de l’última pàgina... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
És el 10. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
És la 10 i la número 10 és l’11. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Exacte. I el tercer bloc: 6, 7 i 8. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Perdó, eh: 1, 2, 3, 9, 10 i 11 I el tercer bloc? 6, 7, 8. Alguna petició més? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, sí, si us plau. Complicant una mica, eh, però nosaltres volíem fer també tres blocs: la 
8, la 9 i l’11 amb els números corregits, per entendre’ns; un altre bloc, que seria la 2, la 3, 
la 4, la 5, la 6 i la 7, i un altre bloc que seria l’1, la 3 i la 10. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sr. Avilés, la farem una a una. Ens hem entrenat avui aixecant el braç, gràcies al Sr. 
Suñé, doncs continuem amb les seves esmenes aixecant el braç. D’una en una perquè 
així anirem millor, més ràpid. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 1 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 15 vots en contra, 2 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 
regidors), ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
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El president sotmet a votació l’esmena 2 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 12 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 (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 3 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 12 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 (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 4 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 10 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 (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 5 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 10 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 (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 6 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 10 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 (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP 
(1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 7 del Grup Municipal del PSC 
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Resultat: L’esmena queda rebutjada per 10 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 (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP 
(1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 8 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 10 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup municipal de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 9 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 10 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 15 vots en contra, 2 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
El Grup municipal del PSC-CP (2 regidors) hi vota a favor.  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors), C’s (3 
regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors), hi voten a favor. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El president sotmet a votació l’esmena 11 del Grup Municipal del PSC 
 
Resultat: L’esmena queda rebutjada per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i ICV-
EUiA-E (2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Volem agrair els grups que han votat a favor de les nostres esmenes o d’una part. Pel 
que fa a la generosa proposta del Govern que de les 11 esmenes que hem presentat ha 
dit que no a l’esmena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, el nostre Grup creu que no cal afegir 
res més al resultat que tindrà la votació de les taxes. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla ara passaríem a les esmenes d’Iniciativa. Té la 
paraula el senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Inicialment hem presentat 34 esmenes a la proposta, però 
després, vistes les informacions que hem rebut del Govern, procedim a retirar-ne tres, 
que són la 9, la 10 i la 27; per tant, queden 31 esmenes. D’aquestes 31 esmenes, 3 són a 
l’Ordenança General de gestió:  
 
La primera demana que les persones que, per qualsevol raó, siguin deutores de 
l’Ajuntament sí que puguin optar a rebre ajuts si són usuàries dels Serveis Socials 
municipals o bé si hi ha un informe d’un/a treballador/a municipal que acrediti que 
aquestes persones són deutores com a conseqüència de la seva insuficiència econòmica.  
La segona proposa que si es deneguen beneficis fiscals, la denegació sigui raonada i es 
notifiqui a la persona sol·licitant.  
 
I la tercera té com a objectiu garantir, en el cas de les notificacions, que la persona 
interessada en la notificació rebi l’avís ja que, en moltes ocasions, s’han rebut queixes a 
l’Ajuntament de persones que, per no haver rebut la notificació han hagut de pagar 
recàrrec. Per això, la proposta que fem és que, si s’han fet els dos intents de notificació 
en paper i ningú se n’ha fet càrrec, es dipositi un avís, a la bústia de la persona 
interessada, perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent 
notificador.  
 
La quarta esmena ho és a l’Ordenança general dels preus públics i proposa que els preus 
públics també es facin públics als taulells d’anuncis dels centres o llocs on es presta el 
servei i l’objectiu de l’esmena és fer possible que les persones usuàries puguin conèixer 
el contingut dels preus públics, ja que no tothom pot accedir al BOP ni tampoc al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament, que són les dues úniques vies de publicitat que 
preveu la proposta d’ordenances.  
 
Pel que respecta als impostos, hem presentat 13 esmenes. En primer lloc, hi ha l’esmena 
que proposa rebaixar el tipus impositiu de l’IBI, del 0,786 % que proposa el Govern al 
0,77 % que proposem nosaltres.  
 
L’objectiu és rebaixar l’import del rebut de l’IBI per a totes les famílies, comerços i 
indústries del Masnou. Un rebut que, volem recordar, des de l’any 2012, hem pagat un 10 
% més car, primer per l’acord del govern estatal del PP i, més tard, per acord dels 
governs de CiU-ERC que van demanar al Govern d’Espanya que els autoritzés a 
augmentar tots el VC del Masnou en un 10 %.  
 
Hi ha tres esmenes més que afecten el rebut de l’IBI i que estan relacionades amb les 
bonificacions. La primera demana, tal com hem demanant sense èxit des de l’any 2011, 
que s’ampliïn en el temps les bonificacions al pagament de l’IBI que la llei ja preveu per 
als habitatges de protecció oficial. 
 
La nostra proposta és que els propietaris i/o llogaters d’aquests habitatges puguin 
continuar gaudint de bonificacions que aniran disminuint des del 50 % fins al 20 % 
anualment, durant 7 anys més. Aquesta proposta beneficiarà, doncs, a totes les famílies 
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que viuen en un habitatge de protecció oficial construït en els darrers anys, entre els 
quals hi ha els i les joves que viuen a Can Jordana i de Llevant i, també, les persones 
grans que viuen a Josep Tarradellas. 
 
Les dues següents afecten a les bonificacions per a les famílies nombroses. Nosaltres 
creiem que no totes les famílies nombroses necessiten realment aquestes bonificacions i 
per això proposem que no puguin gaudir de bonificació les famílies nombroses que siguin 
propietàries de més d’un habitatge i, també, que s’estableixi un límit d’ingressos a partir 
del qual les famílies nombroses no tinguin dret a la bonificació. 
 
Presentem també una esmena relacionada amb la plusvàlua, en la qual demanem que, 
quan la persona que ha de suportar l’impost exposi que no s’ha produït un augment del 
valor dels terrenys, cosa que passa, l’Ajuntament suspengui el cobrament de la plusvàlua 
fins que sigui modificat l’actual redactat de la llei, en compliment de la sentència del 
Tribunal Constitucional, i que respongui a la persona interessada una vegada modificada 
la llei. 
 
A continuació venen un grup de 5 esmenes a l’actual redactat de l’Impost Activitats 
Econòmiques. 
 
La primera demana augmentar la bonificació que proposa el Govern quan s’augmenti el 
nombre de treballadors indefinits per part de l’empresa sol·licitant i, també, que aquesta 
bonificació augmenti en funció del percentatge d’augment de contractes indefinits que es 
produeixin.  
 
Nosaltres proposem que les bonificacions vagin del 20 % al 40% de la quota, que 
depenguin del percentatge d’augment en el nombre de contractes indefinits i que aquest 
augment de contractes indefinits es faci en treballadors amb residència al Masnou. 
 
Hi ha tres esmenes més que demanen augmentar, del 30% al 50%, les bonificacions que 
s’atorguin a les empreses que estiguin en una de les tres situacions relacionades amb el 
respecte al medi ambient: 
 
1. Quan, per desenvolupar les seves activitats, produeixin i facin servir energia obtinguda 
en instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. 
 
2. Quan traslladin les seves activitats industrials a locals o instal·lacions allunyades de les 
zones més poblades del municipi. 
 
3. Quan apliquin un pla de transport per als seus treballadors que redueixi de manera 
significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o bé que 
afavoreixi la fluïdesa del trànsit al municipi. 
 
La darrera de les esmenes relacionades amb l’IAE proposa que, si el contribuent pot 
gaudir de més d’una de les bonificacions previstes en aquest article 5è, el percentatge 
màxim de la bonificació sigui el del 50 % de la quota municipal. 
 
L’objectiu d’aquestes 5 esmenes és ben clar: volem millorar la proposta del Govern per tal 
d’intentar incentivar la contractació indefinida al Masnou i amb gent del Masnou i, també, 
augmentar les bonificacions per a totes aquelles activitats que adoptin unes determinades 
mesures per tal de millorar el medi ambient. 
 
Presentem dues esmenes més relacionades amb l’impost de construccions: 
 
La primera demana augmentar l’import de l’impost (multiplicant-lo per cinc) en els casos 
en què es demostri que s’ha intentat enganyar l’Ajuntament, cosa que ha passat més d’un 
cop, fa poc en el cas de Roger de Flor, 33, realitzant més obres que aquelles per a les 
quals s’ha demanat llicència o bé per un import superior al declarat. I la segona demana 
que quan se sol·liciti una llicència d’obres s’hagi de presentar el pressupost desglossat 
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per capítols ja que, d’aquesta manera, és més fàcil per als serveis tècnics municipals 
determinar la correcció o no d’aquest pressupost. 
 
Pel que respecta a les taxes, hem presentat 16 esmenes. Les més importants, per 
l’impacte que tindrien en la butxaca dels nostres veïns i veïnes, són les que afecten la 
taxa de clavegueram i la recollida de residus domèstics (escombraries).  
 
Nosaltres proposem, un any més, suprimir la taxa de clavegueram i que, per tant, l’any 
2018 els ciutadans, comerciants i els industrials del Masnou no hagin de pagar per 
aquesta taxa.  
 
Aquesta taxa, com hem explicat en altres ocasions, va ser creada l’any 2012 per CiU i 
ERC. És la mateixa taxa que, l’any 2015, el conjunt de l’oposició vàrem aconseguir 
aprovar que tingués un cost zero per a la ciutadania i que, desafortunadament, l’any 
2016, el Govern d’ERC i CiU van tornar a imposar. 
 
Sabem que, per rebutjar la nostra proposta, el Govern explicarà que els diners que 
ingressarà per aquesta taxa serviran per millorar la xarxa de clavegueram. Nosaltres, per 
contra, afirmem un cop més que aquesta taxa es va crear amb l’única finalitat 
d’augmentar els ingressos de l’Ajuntament i que, durant més de 30 anys, les ordenances 
fiscals del Masnou han estat aprovades sense incloure aquesta taxa i, malgrat això, el 
clavegueram s’ha mantingut en tots aquests anys.  
 
Si la nostra proposta s’aprova, cada família, comerç i/o empresa del Masnou, l’any 2018 
s’estalviaria entre 10,21 € i 25,78 €, depenent del consum d’aigua que es faci.  
 
La segona esmena a les taxes, en ordre d’importància, és la que demana rebaixar de 
115,28 € a 100 € el que les famílies del Masnou hauran de pagar per les escombraries 
que generen als seus habitatges. Per tant, estem proposant una rebaixa de 15,28 € per 
família. 
 
Presentem també un cinc esmenes (de la 21 a la 25) que fan referència a la taxa per 
llicències i comunicacions prèvies d’activitats: 
 
El seu objectiu és incentivar el comerç i la indústria locals, així com el manteniment i/o 
l’augment de llocs de treball.  
 
La 21a proposa que es bonifiqui en un 80 % la quota a pagar quan una activitat es 
traslladi i/o es modifiqui i ho faci garantint el manteniment dels llocs de treballs existents 
prèviament. 
 
Les esmenes 22 i 23 proposen augmentar, del 50 % al 75 %, les bonificacions per a 
aquelles activitats iniciades per persones que vinguin de l’atur i que hagin treballat el seu 
pla d’empresa a Promoció Econòmica i, també per a les activitats iniciades per persones 
que tinguin un grau de disminució igual o superior al 33 %, les iniciades per dones 
emprenedores majors de 35 anys i les iniciades per persones joves menors de 35 anys, 
que hagin participat en iniciatives de la Unitat de Promoció Econòmica. 
 
L’esmena 24 intenta afavorir la presència de parades que venguin productes ecològics o 
de proximitat, aplicant-los una reducció sobre la quota de la taxa del 40 % i del 20% 
respectivament. 
 
L’esmena 25 demana aportar un informe complementari en alguns dels apartats de les 
bonificacions comentades. 
 
Hi ha tres esmenes més, relacionades amb les bonificacions a la taxa d’escombraries.  
 
La 28 i la 29 proposen augmentar el sostre d’ingressos totals mensuals d’una família que 
les ordenances actuals fixen com a límit per poder obtenir la bonificació. 
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L’esmena 30 proposa augmentar les bonificacions que actualment s’atorguen en funció 
del nombre de viatges que es fan a la deixalleria. 
 
La resta d’esmenes són les següents: 
Demanem que, com en el cas de l’impost de construccions, les persones que intentin 
enganyar l’Ajuntament paguin una quota més elevada per la taxa per llicències 
urbanístiques. 
 
Demanem rebaixar substancialment, de 230 € a 123,06 €, l’import de la taxa per a la 
instal·lació de plaques de senyalització de reserva d’aparcament per a les persones amb 
mobilitat reduïda creada, que va ser creada fa dos anys per ERC i CiU. 
 
També demanem rebaixar el cost de la retirada de vehicles per la grua, ja que creiem que 
aquest import és excessiu.  
 
I, finalment, demanem que l’Ajuntament senyalitzi l’espai públic que poden ocupar bars, 
restaurants i guinguetes als quals ha donat autorització i que, si s’ocupa més espai que 
l’autoritzat, se sancioni aquesta sobreocupació. 
 
L’objectiu d’aquesta esmena és posar una mica d’ordre en l’ocupació de voreres amb 
taules i cadires en favor dels vianants. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Moltes gràcies, Sr. Màxim Fàbregas. Sr. Jordi Matas, té la paraula. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
La primera esmena, sempre diem que la gent ha d’estar al corrent de pagament, que és 
la llei, la que hi ha. Llavors, el mateix que he comentat abans, si alguna persona o alguna 
família té unes necessitats, doncs el que ha de fer i està fent tothom, és venir als Serveis 
Socials per poder afrontar el que li està passant. I com que la llei diu que ha d’estar al 
corrent de pagament, per això no podem admetre aquesta esmena que vostè ens fa. 
Vostè, en el segon també ens diu, referent a l’ordenança general, l’acord de concessió té 
un benefici de caràcter..., s’adoptaran el termini de sis mesos comptats des d’aquella 
sol·licitud i vostè també diu: ‘si no es dicta dissolució en un termini quedarà desestimat? 
Això, de fet, és que ja es fa, ja s’està complint per part de l’Ajuntament i, a més a més, 
vostè també posa: ‘si s’acordés l’ordenació dels beneficis sol·licitats aquests hauria de 
ser motivada’. En aquest sentit ja s’està fent, ja s’està donant aquesta explicació. Per 
tant, com que això són aspectes que ja s’estan produint, no veiem adequat que es posin. 
 
A l’apartat 3, la tercera esmena, el dos intents de notificació feta en paper, l’Ajuntament 
realitza el que està dient la llei i d’acord amb l’ordenança de la Diputació de Barcelona 
amb el tema de notificacions. Per tant, estem complint el reglament que tenim i, per tant, 
no ho veiem necessari, perquè ja ho estem fent d’acord amb la normativa actual vigent. 
 
Ordenança general dels preus públics municipals, vostè demana posar en paper la 
recepció dels centres o llocs on es presti el servei. És que hi ha vegades que es fan 
aquests serveis, es presten a llocs que no són així. Això ja va passar també l’any passat i 
ja vam estar parlant. A veure, no tots els espais on es fan activitats municipals són edificis 
on es poden penjar papers i avui en dia no ens hem trobat amb aquest requeriment i amb 
aquesta necessitat per poder-ho fer i posem com a exemple, doncs, el Fakaló, on es fan 
servir espais públics o espais d’entitats privades que col·laboren amb l’Ajuntament i, per 
tant, en aquell espais no es fa, no es posen cartells; per tant, tampoc no hi va bé atendre 
aquesta esmena. 
 
Tampoc entenem, tampoc som partidaris del que vostè fa, d’aquesta proposta d’abaixar 
l’IBI. Crec que ho estem calculant tot a l’entorn d’uns 160.000 €, la que proposa abaixar, 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000010  26 d’octubre de 2017 

 

37 

directament aquí. I, després, per una altra banda proposa incrementar ajudes. No sempre 
som partidaris d’aquest fet, d’aquesta estabilitat que ara tenim perquè, el que he dit 
abans, l’Ajuntament dona i està oferint molts serveis. Som un ajuntament amb un ventall 
molt gran i aquests serveis, mentre volem tenir tots aquests serveis, hem de mantenir els 
ingressos per poder donar tot el que l’Ajuntament està oferint. Per tant, això d’abaixar 
l’IBI, en aquests moments no, no procedeix. Tampoc el tema de les bonificacions per als 
habitatges que vostè demana, perquè actualment no n’hi ha que se’n beneficiarien i 
actualment no n’hi ha i estaven els habitatges, ja estan vençuts els de protecció oficial, en 
aquest aspecte. O serà millor un punt, fer unes bonificacions sobre l’IBI, al subjecte 
passiu o la resta de membres de la unitat familiar que no poden ser propietaris de cap 
altre habitatge diferent d’aquell per al qual es demana la bonificació. Vejam, nosaltres, 
fora d’aquí al Masnou nosaltres no podem comprovar si aquestes persones tenen o no 
tenen més habitatges, per tant és un motiu que no podem atendre per aquest aspecte. 
 
Aniríem seguint. També igual que el Partit Socialista, vostè presenta dues esmenes (8 i 9) 
d’incrementar uns topalls, de modificacions... És la número 8. Sí, que són uns increments 
de topalls que no preveiem, també per l’argumentat, justificat abans. Atès que 9 i 10 han 
quedat suprimides, després passaríem a l’11. Vostè insisteix en el tema de l’impost sobre 
l’increment de valors de terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. Nosaltres volem fer-
la, però actualment hi ha una llei que hem de complir i el que ja fem com a Govern és 
presentar una modificació i que la modificació sigui del 95 %. El que esperem i desitgem 
d’una vegada és que es legisli en aquest aspecte i doni compliment a la sentència per 
tenir clar, tots els ciutadans exactament, què és el que hem de fer. Però mentrestant, 
mentre l’Ajuntament tingui una obligació, doncs hem de fer. El que sí que fem és això: 
aplicar una bonificació del 95 %. IAE, bé, ens podríem entendre aquest tema. No podem 
fer el fet de la discriminació en positiu que vostè diu, de treballadors de diferents 
municipis, no seria la norma màxima, norma constitucional, però hi hauria reparaments. 
Els reparaments dels habilitats, per tant tenim aquest tema, tenim aquesta limitació i 
esperem que això ho puguem canviar ben aviat, però mentrestant, mentre duri aquest 
tema tenim aquest aspecte que no veiem malament els avantatges, 20, 30 o 40 %; ara 
bé, igual que hem comentat abans, són temes que estaríem disposats a parlar amb el 
processament final del seu Grup sempre que no fos contrari al vot. Les números 13, 14 i 
15 estem parlant exactament igual, no veiem cap inconvenient per pujar el 50 %, que és 
el màxim legal, però sempre que estem subjectes que aquestes, en certa manera 
aquestes no vagin en el vot contrari a les esmenes de les ordenances fiscals per part del 
seu Grup. El punt 16 és que actualment ja s’està aplicant el criteri que s’aplicarà la 
bonificació més, que beneficiï més l’empresa que ho sol·liciti i, per tant, mantenim aquest 
criteri perquè considerem que és, és el més adequat per a tot aquest apartat de l’IAE. 
 
Respecte a l’ICIO, a veure, vostè demana aplicar el tipus màxim, que és el 4, i això ja 
està bé, vostè ja ens ho diu, però després ens demana que en cas que es detecti que 
hagi fet alguna cosa nova apliquem directament el 20 % sobre el pressupost d’execució 
material definitiu. Aquest aspecte que hi hagi trampes per part d’aquí, de l’ICS, de les 
obres ja està previst en l’article 5è, està previst en l’article, en la zona fiscal l’apartat 5.a i 
el 5.b.3i, per tant, com que està previst el que entenem és que tot això no ha d’anar dins 
de les ordenances fiscals, les ordenances fiscals no han de ser fiscalitzadores en aquest 
sentit, sancionadores per una irregularitat sinó que el que han de fer és anar via 
expedient sancionador i, per tant, per això no podem preveure aquest aspecte que vostè 
ens demana aquí. 
 
Al capítol aquest any hi ha hagut, perdó, no estem aquí, al 18, sí. Vostè demana que tots 
els que presentin pressupostos per demanar una llicència d’obres menor, el pressupost 
que es presenta vagi desglossat per capítols d’obra. Bé, això és un concepte que existia 
fins a aquest any, aquest any s’ha tret i s’ha traslladat al nivell tècnic. El departament 
tècnic ha vist que la història es repeteix any rere any, any rere any, i pel que fa a obres 
menors no existeixen mai aquests capítols i, per tant, com que es visa o es dona 
l’autorització a aquest aspecte es creu que no és necessari que hi hagi aquest 
desglossament per capítols d’obra. Aquest any s’ha fet i per això ja s’ha portat a la 
modificació de les ordenances. Per tant, si a nivell de serveis tècnics creuen que no cal 
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aquest aspecte no tinc res a dir. Per tant, per a mi no podem atendre la seva esmena. Sí 
que es fa quan són obres grans, eh, obres grans sí que es té aquest desglossament. 
 
Ordenança concessió de plaques. Bé, el cost que apliquem és un sol cop, hi ha un estudi 
que ens diu que són 230 € i el que fem és això, aplicar aquests 230 €. Recordi Sr. Màxim, 
que per cert no me n’he recordat de dir-li que em va dir que em facilitaria el càlcul del 
123,06 i no me’l va, no em va fer, per saber, eh, per curiositat d’on treia vostè aquest 
càlcul del 123,06. Nosaltres apliquem el que hem fet altres vegades, que és un cop que 
es produeix i que, per tant, doncs, apliquem aquest cost mentre sigui el cost real que es 
calcula. 
 
Taxa per llicències urbanístiques. Nosaltres continuem el que li he dit abans: no veiem 
per ordenances fiscal que s’apliquin sancions. Ja sé que les ordenances fiscals han 
d’establir els percentatges que s’han d’aplicar per a la prestació d’aquell servei, però si ha 
d’anar, i a més a més és un tema que està anul·lat pel 5.a.1.2, per tant, en tot cas, direm 
el mateix, si hi ha qualsevol cosa que passés, doncs el que haurem de fer és actuar via 
expedients. Aquí estava parlant sobre el pressupost d’execució de material d’un 15 % i 
d’una quantitat mínima dels 50 €, quan actualment estem preveient un 3 % i uns vuitanta, 
em sembla que és, uns vuitanta-vuit euros; per tant, està incrementant en més aquesta 
sanció. 
 
Taxa per llicència urbanística, per llicències comunicacions prèvies i controls posteriors a 
l’inici de les activitats. Vostè demana que hi hagi un camp, que en cas que hi hagi un 
trasllat o modificacions es realitzi, si un comerç demana fer un canvi de lloc, normalment, 
quan es produeix això, el que està fent és un canvi per les condicions en les quals es 
troba, o perquè és millor local o un canvi de les condicions del lloguer, però s’està 
traslladant exactament igual, no vinculem aquest cas al manteniment del lloc de feina 
com vostè ens demana. 
 
22 i 23, he comentat el mateix que abans, no hi veiem inconvenient sempre està subjecte 
al posicionament del seu Grup al final. Vostè ens demana abaixar la qualificació o 
augmentar, això seria més cobrar un 25 % amb aquestes taxes enlloc del 50 actual. No hi 
veiem inconvenient, però també ho lliguem amb el posicionament del seu Grup, que no 
sigui contrari a aquestes ordenances. 
 
24 és un, està fent un alçament de venda de parades de mercat i no sedentari de 
producte ecològic de proximitat gaudiran de la reducció sobre la quota de la taxa 40 i del 
20 % respectivament. No estem fent discriminacions en aquest aspecte i, per tant, no 
veiem que sigui diferent amb altres tipus de negoci. 
 
Al 25 vostè em demana modificar la redacció del penúltim paràgraf, l’article 4t on diu que 
per motiu de reducció prevista a l’apartat a.i i afegeix l’m, que és el d’abans, que fa un 
apartat diferent, que és de parades de mercat sedentari, però en canvi després està dient 
que en el cas de producte de proximitat no ha d’aportar uns documents, presentarem que 
això ha de ser sempre igual, que tots han de portar els mateixos documents, tant és un 
tipus d’establiment com un altre. 
 
Apartat 26, estem exactament igual, vostè diu que abaixem l’impost d’escombraries, taxa 
d’escombraries del 115 actuals a 100. Nosaltres considerem que no, el que potser 
haguéssim hagut de fer abans i fa molts anys, és un estudi que enlloc que, doncs, aquest 
any que és de rebaixa dels 135 al 115 que hem reduït a les famílies, que estem pagant 
aquesta rebaixa, aquesta taxa amb l’impost hauria d’haver sigut abans i, actualment, fins 
ara teníem aquest estudi dels habitatges i del comerç que estaven 80 a 20, quan l’estudi 
actual ha demostrat que el repartiment ha de ser d’un 60-40. Tot això s’ha fet amb aquest 
estudi actual, i per això hi ha les dues normatives, les dues noves propostes de recollida 
domèstica, de l’ordenança domèstica i de recollida domiciliària i comercial-industrial. 
Nosaltres mantenim el cost de 115,28, que és el que ens manté amb aquest estudi que 
ens avala aquest preu.  
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Crec que el 27 ens ha dit que no, quedava fora. Entrarien el 28 i 29. Comento el mateix 
que abans, preveiem les necessitats socials que no és necessari incrementar aquest 
topall i que, per tant, els avantatges amb què estem treballant actualment són suficients 
per poder atendre aquests aspectes. 
 
30, el 30 són les modificacions pels viatges a la deixalleria, reducció de la quota. Les 
escombraries, podríem estar d’acord que hi ha un estudi en aquests tema que no 
disposem en aquests moments, però sí que és un treball que farem en un futur, que es 
puguin fer aquests càlculs per veure quina repercussió té exactament i, a més a més, 
pagar amb el sistema actual d’acollida d’escombraries a veure com queda, si podem 
augmentar aquests percentatges que vostè ens aplica però no ho faríem ara. 
 
La taxa de retirada de vehicles, vostè proposa una rebaixa de la tarifa per la retirada del 
vehicle, de les motos, les motocicletes. Nosaltres entenem que si hi ha un cost que 
estableix que és 91,80 per una infracció, entenem que ha ser allò. No quan un produeix 
unes infraccions hàgim de rebaixar el cost quan ens diuen que els costos són aquests; 
per tant, entenem que, especialment en aquest aspecte, doncs, que no cal fer aquests 
canvis de facilitar que costi menys unes infraccions. 
 
Per últim, doncs, també la taxa 32-33, que és la taxa de clavegueram, doncs continuem 
insistint que aquests diners que es recapten dels ciutadans per al tema de la taxa del 
clavegueram van a parar a clavegueram. Per tant, no és més ingrés per a l’Ajuntament, 
és un servei que hi ha. Estava molt malament el clavegueram fa uns anys i això serveix 
per poder mantenir neta tota la xarxa i que, sobretot quan hi ha els grans aiguats, 
puguem no patir ensurts. Ja han baixat aquest any els càlculs, com he dit abans, i encara 
que mantenim aquesta quota, la previsió d’ingressos per consum serà inferior. 
 
Per últim, 33-34, veiem que la taxa per ocupació de terrenys per a ús públic, entenem, 
vostè demana que l’Ajuntament sigui qui pinti el terra marcant les ocupacions, nosaltres 
l’emplacem que no cal que vagi per, que sigui l’Ajuntament qui ho fa. Actualment, ho ha 
de fer qui demana aquesta autorització i, en tot cas, suposo que en un futur, doncs quan 
es parli de l’ordenança de terrasses crec que és el lloc adequat per poder atendre 
aquesta esmena. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Matas. Sr. Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per situar...Una mica de brevetat, si us plau, moltes gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, clar. Són 31 esmenes, però seré breu. Bé, respecte a la primera, bé, fem el que la llei 
marca i com que, em refereixo al tema que si una persona és deutora el tema de 
l’Ajuntament no pugui optar a beneficis fiscals. Diu: fem el que la llei marqui i sinó que 
vagin a Serveis Socials. Jo crec que això és l’excusa de mal pagador, no? Sempre quan 
tenim un problema recorrem a Serveis Socials. Voldríem saber, i això no cal que ens ho 
digui avui, quan sigui, a quantes de les persones a les quals se’ls ha denegat un ajut per 
tenir deutes amb l’Ajuntament, després se les ha atès, després de la denegació, i se’ls ha 
donat un ajut per part de Serveis Socials. 
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Respecte al tema de les notificacions, nosaltres no posem en dubte que ja es faci, com 
vostè diu, però sí que demanem que ens faciliti un exemple de notificació, ja que 
nosaltres ens oposem al fet que es denegui per silenci administratiu. 
 
Respecte al tema de col·locar un avís a la bústia, vostè contesta: bé, ja fem el que diu la 
llei i, a més a més, estem d’acord amb l’ordenança de la Diputació de Barcelona. I què? 
La llei no impedeix que es faci el tràmit que nosaltres proposem, és una qüestió de 
voluntat política.  
 
En el tema dels preus públics, que diu: ‘no, no, nosaltres ho farem com ho fem fins ara’. 
Perquè, per exemple, el Fakaló no sempre es fa ─bé, el Fakaló i altres─ no sempre es fa 
en espais municipals. I què, també? Quin problema hi ha a col·locar-lo el preu públic en la 
resta de casos? I, fins i tot quan s’utilitzen espais d’entitats, quin problema hi ha? Es vol o 
no es vol? 
 
Respecte al tema de les rebaixes als habitatges de protecció oficial, vostè diu ─a mi no 
em surten els números, eh─, vostè diu que ja s’ha acabat allò dels 10 anys que demanem 
i, a més a més, diu que els habitatges, en la resposta diu: ‘aquests habitatges ja 
gaudeixen d’unes condicions avantatjoses’. La pregunta és: quins habitatges? Suposo 
que es refereix als de Joan XXIII, ai, als de Josep Tarradellas, als de Llevant i als de Can 
Jordana. Però la nostra proposta abasta tots els habitatges de protecció oficial que s’han 
construït en els darrers 10 anys, tant si són d’iniciativa privada com de pública; per tant, 
vostè no contesta la nostra demanda. 
 
A la demanda que fem que s’imposi que les famílies nombroses que tinguin més d’un 
habitatge no puguin gaudir d’una bonificació per al pagament de l’IBI ens contesta que no 
es pot comprovar si aquest habitatge el tenen fora del Masnou i se’ns escapa el riure, 
perquè justament nosaltres hem estat revisant els ajuts al pagament de l’IBI, hem 
descobert que en alguns casos aquests pagaments s’han denegat perquè s’ha descobert 
que algunes de les famílies que el sol·licitaven tenien més d’un habitatge i no estava 
precisament al Masnou, estava una mica lluny, per exemple a Andalusia. Vejam, com pot 
ser que no es pugui descobrir per a uns casos i per a uns altres sí? Se suposa que és 
que no han demanat vostès la documentació que sigui adient, però si vostès detecten 
que hi ha famílies que tenen més d’un habitatge per demanar un ajut de l’IBI també 
poden detectar-ho per impedir que una família nombrosa que en tingui més d’un pugui 
optar a aquest ajut. 
 
Respecte a la plusvàlua, el que plantegem nosaltres. Nosaltres no estem parlant de la 
modificació que ha fet augmentar el 95 % la modificació en el cas de pares a fills, no 
estem parlant d’això. Estem parlant de què és el que passa quan es cobra una plusvàlua 
per un suposat augment de valor dels terrenys i es demostra que aquest valor dels 
terrenys en lloc de ser un increment ha estat una pèrdua? Nosaltres el que demanem és 
que facin com fan ja altres ajuntaments a Barcelona, a Catalunya, per exemple el de 
Barcelona, i és que no s’esperi que es modifiqui la llei, que el procediment es deixi en 
suspens i quan la llei estigui modificada es continuï. I si el veí té raó se li dona i si no en 
té no se li dona. 
 
Respecte al tema de la llicència d’obres de l’impost de construccions com el tema de la 
taxa per a la llicència d’obres em sembla que vostè, quan ens argumenta que, bé, que 
això ja està regulat als articles 5, a.5, 5.b.3, en el cas de la taxa al 5.a.1.2 vostè 
s’equivoca sí, i li recomano que es llegeixi bé l’impost i la taxa, perquè aquests casos és 
per quan s’inicien les obres sense disposar de llicència i nosaltres no plantegem aquesta 
situació, que ja sabem que està regulada. El que estem dient és que quan descobrim que 
ens prenen el pèl, i acostuma passar de tant en tant, quan descobrim que ens prenen el 
pèl no es tracti de la mateixa manera que quan la gent fa les coses ben fetes. Perquè 
m’agradaria saber a mi quin és el cost que significa fer una sèrie de visites a les obres 
que s’estan realitzant sense ajustar-se a la llicència en hores de serveis tècnics 
municipals, en hores administratives, etc.  
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Respecte al tema de la bonificació per a aquelles activitats que traslladin la seva seu a un 
altre local, nosaltres el que estem dient és que hi hagi aquesta bonificació si garanteixen 
que es mantenen els llocs de treball existents abans, cosa que no sempre passa. Per 
tant, no és per a tots els casos, només per a aquells que garanteixin que en el nou trasllat 
com a mínim hi haurà treballant el mateix nombre de persones que hi havia en l’anterior. 
Pel que fa al tema de la venda de productes ecològics i de proximitat, vostès ens diuen 
que no fan discriminació per tipus de negoci. Nosaltres sí que volem que es faci una 
discriminació positiva, que afavoreix aquesta mena de parades. Llavors, ens estranya que 
des d’Hisenda no es vegi això i que, en canvi, des de Promoció Econòmica s’accepti 
incentivar el fet que aquestes parades puguin estar en el mercat setmanal i que vostès 
des del Govern imposin una puntuació que afavoreixi aquesta instal·lació i quan 
demanem que aquesta puntuació s’augmenti ens diguin que sí. Jo crec que això és una 
contradicció i, després, quan sol·licitem un informe de Promoció Econòmica i vostè diu: 
‘Bé, no ho demaneu per tot, per què no ho demaneu per tot?’ Perquè vostès mateixos, en 
el redactat ja diu que hi ha activitats que gaudiran de bonificació si el seu pla d’empresa 
l’han fet amb Promoció Econòmica. Doncs, d’alguna forma haurem de detectar si ho han 
fet o no ho han fet amb Promoció Econòmica? I per això demanem que es faci, que es 
demani un informe. És que, més que res per comprovar si, efectivament, ho han fet així.  
Pel que fa referència a la taxa d’escombraries, vostè ja diu que, bé, a tenen un estudi que 
la cosa ha anat així. Nosaltres creiem que en aquest estudi, com en molts altres estudis, 
hi ha un seguit de tres peces indirectes que es poden calcular més ajustadament o més 
desajustadament. I, al nostre entendre, s’han calculat desajustadament, sempre a favor 
de l’Ajuntament. I m’he deixat d’explicar-li, que ja l’hi facilitaré, l’estudi en paral·lel que jo 
vaig fer respecte al tema de les plaques per a persones amb mobilitat reduïda, perquè és 
clar, ja li ho vaig dir a la Comissió Informativa ─no hi he pensat perquè he tingut molta 
feina─ però li passaré el full de càlcul en Excel que vaig fer en paral·lel a l’estudi que 
havia fet la tècnica d’economia de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Pel que fa referència al tema de la deixalleria, les bonificacions en funció del nombre de 
visites, diu: ‘que hi podrien estar d’acord però que els caldria fer un estudi de l’impacte 
que representa’. La resposta també fa riure,, l’estudi és ben fàcil. L’únic que han de fer 
vostès és utilitzar les dades, és una altra excusa de mal pagador, jo crec que amb una 
setmana, que és el termini que ha transcorregut des que nosaltres vam presentar les 
esmenes fins al dia d’avui ja hi ha hagut temps suficient per fer aquest estudi. Si em 
passa les dades jo l’hi faig, res, per demà al matí. 
 
Respecte al tema de la grua, vostè, jo no, el que la fa la paga, és veritat, però no oblidem 
que el que la fa la paga dues vegades: per una banda, pel servei de grua i, per l’altra, per 
la multa que li ve a continuació. Nosaltres no hem trobat enlloc un estudi, cosa que seria 
obligatòria a les taxes, que ens demostri que, efectivament, els preus que estem cobrant 
són els preus que estan ajustats als costos que aquest servei correspon a l’Ajuntament i 
l’animaria que ens ho passés. 
 
Pel que fa referència a la taxa de clavegueram, bé, tenim opinions contràries. Vostè diu 
que fa 30 anys que això no es feia i que, per tant, el clavegueram estava molt malament. 
Doncs bé, només li he de recordar que a l’Ajuntament del Masnou va governar 
Convergència durant 23 anys. Alguna part de responsabilitat li devia tocar. 
 
I, per últim, el tema de senyalitzar els espais d’ocupació amb taules i cadires. Jo crec que 
no cal que esperem que hi ha hagi una nova ordenança de terrasses. És una cosa que es 
podria fer, directament, ja. Si es vol es pot i si no vol, és clar, és una cosa molt 
complicada. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna precisió per part del regidor? Doncs passaríem a votar les 
esmenes. Hi ha alguna petició de blocs? 
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El Sr. Ernest Suñé 
 
Sí, senyor alcalde. Miri, el Grup Socialista demanaria poder votar les esmenes 5, 13, 14, 
15, 16, 27, 32 i 33 en un sol bloc. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Pot repetir? 5, 13. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
5, 13, 14, 15, 16, 27, 32 i 33. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna petició més de votació separada? 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Sí, la CUP. De fet tenia una proposta diferent de la del PSC i és contra programa. 
Demanàvem fer 3 blocs: un amb les esmenes 13, 14 i 15; també un bloc amb les 
esmenes 21, 22, 23, 24 i 25. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
21, 22, 23, 24 i 25. Aquestes no estan en el paquet del Sr. Suñé. 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
No. I un últim bloc amb les esmenes 32 i 33. I la resta d’esmenes sí que podien anar en 
bloc. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I per part de Ciutadans hi ha alguna petició? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Son 4 blocs. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ell demana 3 blocs, eh: 13, 14 i 15, que estan dins el paquet del Sr. Suñé i 32 i 33. I 21, 
22, 23, 24 i 25. La resta evidentment... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
I la resta...  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha aquests 3 blocs més un altre bloc que ha assenyalat el Sr. Suñé, que és la 5, la 16 i 
la 27. 
 
No, no, no. A veure, si vostè diu les que vol per separat jo intento quadrar-ho. Si veig que 
és molt difícil votarem una a una. De moment tinc, a part de la resta que quedi, tinc 1, 2, 
3, 4 blocs, eh. És això. Ara posem-hi una mica més d’emoció. 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, perquè jo també tinc 3 blocs. Tenim 3 blocs. Un primer que seria la 1, la 2, la 3, la 4, la 
5, l’11, la 12, la 13, la 14... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Un moment, un moment. L’1, la 2, la 3, la 4, la 5. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
L’11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 32, 33 i 34. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
32, 33 i 34. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Un altre bloc que seria 17. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Miri, farem una cosa, farem una cosa. No, no, una a una no. Farem per blocs, com el Sr. 
Màxim Fàbregas ha fet les esmenes per blocs. La lletra a, la b, la c. Podríem anar per 
blocs. Us sembla bé? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Però és que com que estan numerades, jo de cada bloc... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No, no, dins de cada bloc farem les separacions 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Ah, val. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Així ho tenim més acotat, eh, això. Li sembla bé, senyor Màxim Fàbregas? 
 
Anem al bloc A, que hi ha tres esmenes, la 1, la 2 i la 3. Algú vol el vot per separat? 
Doncs ja les podem votar. Vots a favor de les esmenes. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem al bloc B, que només hi ha la 4. 
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Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem al bloc C que nomes hi ha la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, l’11, la 12. Un 
moment, haurem d’anar amb una mica més de detall. La C1, que hi ha la 6, la 7, la 8 i 
prou. La 5, 6, 7 i 8. La 5 separada, alguna petició més? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Jo vull separar la 7. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La 7 separada. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
No, i la 5. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La 5 i la 7 separades. Votem la 5. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 6 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi 
voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara votem la 6 i la 8.  
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 13 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i C’s (3 
regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a fer la 7. 
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Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a un altre bloc C3, l’11. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara aniríem al C4. Que hi ha la 12, la 13, la 14, la 15 i la 16. Hi ha alguna petició per 
separada de la 12 i la 16? 
 
El Sr. Dídac Miró 
 
Nosaltres volíem votar per separat la 12 i la 16. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs la 16 va apart. Vots a favor de la 12. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem ara a la 13, 14 i 15. Vots a favor. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ara anem a la 16. Vots a favor. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 6 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi 
voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a un altre bloc, anem al C4. La 17 i la 18. Alguna petició per separat? Doncs votem 
la 17 i la 18. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació:  
Els grups municipals de CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a la B. Podríem fer la 19 i la 20. Hi ha alguna petició per separat? Sí, separat, és 
clar. Vots a favor de la 19. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 13 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació:  
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i C’s (3 
regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a la 20. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
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Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a la D3, que hi ha la 21, 22, 23, 24 i 25. Alguna petició per separat? No, doncs 
votem. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 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 (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a un altre bloc, 26, 28,29 i 30. Alguna petició per separat? 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
La 26 per separat i la 30 per separat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a votar la 26. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a votar la 28 i la 29. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 13 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor.  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i C’s (3 
regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a votar la 30. 
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Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem per la 31, la 32, 33 i 34. Alguna petició per separat, de la 31 a la 34? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
32 i 33. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
32 i 33 separada. Votem-les totes separades. La 31. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 13 vots en contra, 5 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i C’s (3 
regidors) hi voten en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara aniríem a la 32, vots a favor. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara anem a la 33. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara, finalment, la 34. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 10 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten 
en contra. 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) s’absté. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Doncs continuem, eh, que no ha estat res, vinga. Ciutadans, Sr. Avilés, té la paraula. 4 
esmenes, no? 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Hi ha una primera esmena, la taxa del servei de clavegueram, 
que demanàvem modificar l’article 4, perquè la quota fixa i la quota variable quedi a 0 
euros per habitatge. I, per tant, bàsicament el que significa és que la taxa de clavegueram 
deixi de ser efectiva i que els ciutadans deixin de pagar-la.  
 
A l’impost de béns immobles demanem una rebaixa de la quota, del tipus de gravamen 
dels béns de naturalesa urbana, que passaria a ser del 0,72.  
 
A l’IAE, l’article 5, beneficis fiscals agrari de caràcter potestatiu, sol·licitàvem pujar del 30 
% d’algunes de les bonificacions de caràcter potestatiu que té l’Ajuntament, diguéssim 
capacitat per regular-los, posar-los al 50 % en comptes del 30 % actual, i afegir un nou 
terme, que en el cas que l’increment sigui d’un treballador la bonificació tributària 
municipal seria del 30 %.  
 
I també vull modificar la quota tributària de la bonificació al 50 % dels subjectes passius 
que produeixin o facin servir per al desenvolupament de la seva activitat energia 
obtinguda, instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables dels sistemes de 
cogeneració i també pujar del 30 al 50 aquells subjectes passius que traslladin les seves 
activitats industrials o locals en instal·lacions allunyades de les zones més poblades del 
municipi sempre que no sigui, lògicament, fora de Catalunya com està tan de moda, eh. I, 
bé, també del 30 al 50 % que durant el període impositiu obtinguin un rendiment net 
negatiu derivat de les activitats desenvolupades al municipi, doncs que també 
s’incrementi aquesta bonificació, val. 
 
I afegim una nova bonificació del 50 % per a aquells que iniciïn una activitat empresarial i 
tributi per quota municipal durant els 5 primers anys d’activitat al Masnou.  
 
Quant a les comissions de situació també de l’IAE, rebaixar els coeficients aplicables a la 
categoria A, al 0,98 en comptes de l’1,40, de l’1,04 i a la categoria B, al 0,91 en comptes 
de l’1,03. 
 
I, per últim, demanàvem un compromís, més aviat un compromís polític, de fer un estudi 
econòmic i financer del preu públic 2, servei per prestació d’activitats esportives i per 
utilització de les instal·lacions del complex esportiu municipal. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Avilés. El Sr. Matas té la paraula. 
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El Sr. Jordi Matas 
 
A veure. El punt 1, estava repassant, un moment, el punt 1, aquesta taxa de 
clavegueram, tal com hem comentat fins ara, és exactament igual. I nosaltres no creiem 
que hagi de desaparèixer és un servei que és necessari i que, per tant, doncs, mantenim, 
no compartim aquest tema, aquest posicionament de baixada. Ja diem també que va ser, 
que aquest any 2017 hi va haver una baixa en l’import i, per tant, doncs ho tenim ajustat 
al que, als costos que tenim com a Ajuntament. 
 
El punt 2, la baixada de l’impost sobre l’IBI. Nosaltres creiem que vostè està baixant 6 
punts, pràcticament, o 6 punts. Això creiem, sincerament, que és una baixada, és un 
posicionament molt populista que no compartim. Val, perquè sols en aquest punt vostè 
està fent baixar, diguéssim, els ingressos per a l’Ajuntament a l’entorn d’uns 652.000 €, 
sols en aquest tema. Si hi afegim els 170 i 160.000 € del que és el clavegueram, doncs 
ens en anem ja a uns 800.000 € només de baixada com a ingressos, no. I és clar, per 
altres raons, el posicionament que vostès fan entenc que està fora de lloc en aquest 
aspecte. Sí que podríem compartir l’aspecte que hem comentat abans, el punt 3.1, el 3.2 i 
3.3, que fa referència a un dels aspectes de les modificacions fins al 50 % pel tema dels 
treballadors fixos, però això és el que hem comentat abans amb altres forces polítiques i 
ho vinculem al fet del posicionament final per part de vostès, que no votin en contra de les 
ordenances fiscals. 
 
El punt 3.4 és el sentit del que vostès ens demanen... És la davallada dels coeficients, 
que ara mateix no tinc el càlcul, el que s’ha fet aquí una baixada d’ingressos per a 
l’Ajuntament, creiem que és molt alta, per tant, novament juguen en aquest sentit de la 
davallada important. El compromís que hi ha en nosaltres cap inconvenient en poder-ho 
fer. Això ho farem, crec, a més, que és un aspecte que hem de fer. Aquest compromís, 
vull dir que si el secretari havia posar que es pot acceptar, però és que realment és un 
tema que hem de fer. Vostè diu que és un compromís, per part meva no hi ha cap 
inconvenient, que ho hem de fer. I, a més a més, quan ara tindrem la nova instal·lació 
esportiva, que tindrà el més nou que es faci.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Entenc que hi ha tres esmenes, Sr. Avilés. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, bé, no. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
La 4 és una petició, eh. 
 
El Sr. Jaume Matas 
 
És un compromís, no tinc cap inconvenient. Són, de les 3 esmenes, la tercera hi ha dos 
apartats: un apartat que és 3.1, 3.2 i 3.3 i aquestes quatre, no? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
(no se sent) 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Llavors, algú vol demanar? Per tant, són tres esmenes, que podrien ser quatre, però n’hi 
ha una que té dos apartats. O 4 esmenes si volem ser pràctics. Hi ha algú que demana 
una votació per separat? Sr. Màxim Fàbregas. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
1, 3 i 2 i 4 o 2 i 3... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
A veure, a veure, a veure: 1, 3...  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
I 2 i... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Potser que les votem ja per separat, no? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí, són 4 ja, no? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Però l’1 i el 3 es poden votar junts? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Podem votar junts l’1 i el 3? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
No 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí s’entén que de l’article nou, vol dir com la quarta... 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Escolta, Jaume, anem per parts. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Va, és molt senzill, va, votem la primera 
 
Vota a favor de la primera esmena. 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a votar la segona esmena, que és la de l’IBI, eh. 
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Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 3 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a la número 3a.  
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 5 vots a favor i 2 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i ICV-EUiA-E (2 regidors) hi voten a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Anem a la número 3b.  
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra, 3 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció.  
 
Votació: 
El Grup Municipal de C’s (3 regidors) hi vota a favor. 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) i PSC-CP 
(2 regidors) hi voten en contra. 
Els grups municipals de la CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (2 regidors) i PP (1 regidor) 
s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
I ara falta el torn final del posicionament sobre la modificació de l’ordenança. Els 
demano... 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sobre el posicionament o sobre tot? 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sobre tot, sobre tot. Sí, sí. Ja han votat les esmenes, per tant ja estan totes informades. 
Ara anem al posicionament de la proposta de modificació de les ordenances fiscals. Els 
demano la capacitat de síntesi que els caracteritza, si us plau. Sr. De las Heras, té la 
paraula. 
 
El Sr. Francisco de las Heras 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. I, a part del posicionament, també faré el posicionament sobre 
les abstencions que he fet a totes les esmenes presentades. I és que he tingut la 
sensació d’estar vivint una pel·lícula surrealista; però surrealista elevada a la mil·lèsima, 
ho vaig comentar a la Comissió Informativa corresponent i ara ho comentaré amb unes 
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dades. Aquesta explicació, és la mateixa que puc fer d’aquí a una estona, quan hàgim de 
parlar de pressupostos perquè el fons és el mateix. Aquí s’està parlant d’ordenances 
fiscals, que és un tema que està bé, hi ha una feina que s’ha de reconèixer també, doncs, 
per la gent de l’Ajuntament, dels serveis tècnics que han treballat, o sigui, és un tema que 
hi ha una feina al darrere, o sigui, no és menor, i és una feina important i, de fet, les 
ordenances, doncs, són una de les peces que componen el puzle del nostre pressupost. 
Hi ha una part d’ingressos i una part de despeses. A l’apartat d’ingressos, taxes, preus 
públics i altres ingressos, estaria aquí, doncs estem parlant de 4.121.000 € sobre 24, 
estem parlant de quanties, doncs, de rellevància per a aquest Ajuntament.  
 
Per què no he volgut participar en aquest debat o en aquestes esmenes o en aquestes 
propostes sobre les ordenances fiscals? Perquè estem vivint, com ho repetiré després si 
tinc ocasió de fer-ho, estem vivint, doncs, un ple normal. Estem vivint, doncs, un ple 
d’ordenances i pressupostos la mar de normal, un ple que es podria produir, doncs, fa 6 
anys, fa 5 anys, fa 10 anys, suposo, jo no era aquí, però és un ple dins d’un ordre normal, 
el que passa és que la situació no és normal, la situació no és normal. I quan la situació 
no és normal el que, com a mínim, ens hem de plantejar és per què no és normal i en què 
ens afecta. El que no podem fer és anar fent les coses com si tot fos normal, com si 
estiguéssim o pretesament en un estat de dret normal, que seria el més normal i 
redundando valga la redundància que lanzo, és a dir, hem fet una operació, unes 
propostes, en un ajuntament normal, dins d’una Catalunya governada amb un Estatut 
d’autonomia normal i dins d’un Estat amb una Constitució normal. Això és el que s’ajusta 
al que hem fet o al que s’està fent avui. Quina és l’anormalitat? Doncs l’anormalitat és 
entre el que estem fent i el que s’està proposant, sí. El que no pot ser és que fem una 
normalitat d’un exercici en el qual persones que estan en aquest Ajuntament estan 
donant un suport efectiu a una declaració, que es produirà o no, i ells pensen que serà 
efectiva, que aquí està el tema de la independència, no sé ja quan si aquest nit, si demà, 
això ja és un tema, és un misteri que algun dia algú resoldrà; però bé, ha fet una aposta 
per aquest camí. I el camí de la independència no ens porta aquests pressupostos. Una 
de dos: o no se la creuen o estan enganyant la gent. Si no se la creuen, doncs diguin, 
mirin, jo aposto per la independència però no me la crec i per això estic fent aquests 
pressupostos; però si se la creuen el que no poden fer són aquests pressupostos, 
aquestes ordenances encaixades en pressupostos, és que no és possible. No és possible 
per què? Perquè l’ordenança va encaixada dins del pressupost de l’Ajuntament i dins del 
pressupost de l’Ajuntament hi ha dues partides, en concret, que quedarien profundament 
afectades en un cas d’independència, tan afectades com que els funcionaris d’aquest 
Ajuntament no cobrarien els sous. Jo no sé si algú els ho ha explicat: si es produeix una 
independència unilateral demà, quan sigui, i és efectiva, és a dir, doncs que arriba a ser 
efectiva, els empleats d’aquest Ajuntament, amb la visió d’aquest pressupostos, no 
podran cobrar i no hi ha alternativa i no hi ha alternativa vàlida que coneguem, perquè 
això és un misteri, que faci que els puguin cobrar. Estem parlant de partides que, després 
en la part de pressupostos en parlaré, concretament em refereixo a les transferències de 
l’Estat i hi ha una altra partida que passa una cosa molt senzilla, el que es diuen 
operacions de capital, passius financers ─passius financers són els préstecs que agafa 
l’Ajuntament de la banca─, però si fa 5 anys a penes, la banca no donava un duro als 
ajuntaments, a la majoria dels ajuntaments perquè no estaven sanejats i estaven en un 
estat, un estat que va passar una crisi molt greu. Imagini’s en una Catalunya 
independent! Aquí no donen diner a ningú. I aquests pressupostos s’estan fent, amb 
aquestes ordenances, d’una forma molt alegre, amb una normalitat que no existeix. Per 
això, dic i repeteixo que, una de dos, algú ens està enganyant i, o bé ens enganyen els 
que ens ho presenten o potser no ens enganyen, és que són prou inconscients com per 
seguir endavant amb això i si no ens enganyen i tenen un pla B, el que han de fer és 
presentar uns pressupostos amb el pla B, no amb el pla A. Jo diré: no estic d’acord amb 
el Pla B, perquè no vull una Catalunya independent; però tampoc estic d’acord amb un 
pla A, perquè vostès sí que la volen i m’estan presentant una Catalunya no independent 
amb aquests pressupostos. Doncs, és un dilema polític, però és un tema polític que està 
sobre la taula i si algú ho pot rebatre, em pot donar un argument que sigui sòlid, si us 
plau, només demano que sigui sòlid, perquè això que estem presentant avui és de 
normalitat absoluta, total i democràtica, alguna cosa falla. 
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Per aquest motiu votaré no a totes aquestes propostes, votaré que no a totes aquestes 
propostes. Una de dos, em diuen, mira, ho replantegen perquè no farem la 
independència, igual voto alguna cosa a favor. Però si no és així i em diuen, no, no, és 
que farem la independència efectiva, doncs tregui’m això de la taula i posi’m alguna altra 
cosa, perquè estem enganyant els ciutadans, estem enganyant els funcionaris d’aquest 
Ajuntament, estem enganyant els Serveis Socials d’aquest Ajuntament, estem enganyant 
els serveis públics d’aquest Ajuntament, estem enganyant els col·legis d’aquest 
Ajuntament. És clar, o som coherents o no som coherents. I això, de coherència, té un 
zero. Per aquests motius votaré que no. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Volem agrair primer als grups que han votat a favor de les 
nostres esmenes o a una part. 
 
No insistirem molt més en la descripció de les esmenes, ja ha quedat clar, ni en les raons 
que, creiem, ja han estat prou explicitades, però sí que volem fer una especial explicació 
respecte a la nova taxa de recollida comercial. Ja hem avançat que estem d’acord amb 
encetar la proposta de segregar-la de la recollida domiciliària i, tot i que és una proposta 
que arriba molt tard, arriba per fi. Això val la pena dir-ho. 
 
No veiem voluntat per part del Govern de corregir, ni a curt ni a mig termini, el que per 
nosaltres és un greu biaix del càlcul de la taxa, donades les evidents diferències que hem 
posat damunt la taula. Tampoc no estem d’acord amb la proposta del Govern respecte 
del clavegueram, ja que tal com està redactada penalitza les persones més respectuoses 
amb el medi ambient i que, per tant, en fan menys ús, de l’aigua. 
 
La negativa del Govern ni tant sols a avaluar els riscos de les seves decisions és una 
actitud ja coneguda per aquest regidor. Ja els vam advertir el seu dia, per la mala gestió 
de les bases de determinats concursos, com el de neteja, que avui dia ens impedeix 
gaudir d’un servei de qualitat, fet reconegut pel mateix alcalde. 
 
Per tot l’exposat, el nostre Grup hi votarà en contra i avança que estudiarà la possibilitat 
de presentar un recurs sobre els criteris definits a les subdivisions de la taxa comercial 
per considerar-los injustos. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sr. Màxim Fàbregas, té la paraula. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. També, com ha fet el regidor Ernest Suñé, nosaltres també 
volem agrair el suport que algun dels grups, entre els quals no incloem el Govern, ha 
donat a algunes de les nostres esmenes. 
 
Hauria de justificar el perquè hem votat com hem votat en les esmenes socialistes i de 
Ciutadans. Hem votat en contra de l’esmena 1 socialista perquè proposava augmentar el 
gravamen de l’IBI i nosaltres el que fem és demanar reduir-lo. I a la 2, que proposa 
modificar el procediment per a l’aturament d’ajuts al pagament de les escombraries 
perquè està demanant que sigui, que es d emani el requisit que la sol·licitud no s’hagi de 
fer, nosaltres creiem, com deia el regidor, que les circumstàncies de les famílies poden 
variar, any rere any, i per tant que la sol·licitud s’ha de fer. I també a la 3, que demana 
que hi hagi una antiguitat d’empadronament d’entre 2 i 4 anys perquè nosaltres som 
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contraris a aquesta proposta i demanem que, mentre que estiguin empadronats tots al 
mateix habitatge, sigui suficient. A la 9, que parla de la taxa per celebració de casaments, 
perquè el redactat actual és el que es va aprovar l’any 2016 a proposta del nostre Grup i, 
per tant, ja ens està bé. I a la que proposa disminuir l’import de la taxa de clavegueram, 
nosaltres demanem suprimir-la i en el cas de la proposta que fa que els vehicles que no 
paguen impost de circulació al Masnou paguin 350 € a l’any, nosaltres estem d’acord que 
paguin més del que paguen, però creiem que aquesta quantitat és excessiva i ens 
comprometem a treballar amb ells una proposta alternativa de cara a les ordenances de 
l’any vinent. 
 
Hem votat a favor de les dues esmenes que proposen augmentar els imports màxims per 
poder optar a gaudir de bonificacions de la quota d’escombraries perquè està en la línia 
de la nostra proposta, tot i que nosaltres hem proposat uns augments superiors. I hem 
votat abstenció en les esmenes relatives a la recollida selectiva comercial per la mateixa 
raó per la qual no ens hem pronunciat respecte a la proposta del Govern, perquè creiem 
que és una proposta que és complexa, perquè, tal com vàrem dir a la Comissió 
Informativa, donem un vot de confiança a la proposta del Govern ─és un vot de confiança 
que té termini─ i ens comprometem al fet que al llarg de l’any 2018 estarem amatents al 
resultat d’aquesta taxa. 
 
Pel que fa referència a les esmenes presentades per Ciutadans, hem votat a favor de les 
esmenes 1 i 3, perquè l’1, que és supressió de la taxa de clavegueram, coincidim 
exactament i perquè tots els apartats de la 3 també coincideixen amb dues de les 
esmenes que ha presentat el nostre Grup, i a la resta perquè fan propostes que 
incorporen tots els nostres propòsits de bonificació per la llar que nosaltres també 
compartim. I, en canvi, hem votat abstenció a l’esmena 2 i a la que es refereix a als 
coeficients de situació perquè creiem que la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI que 
proposen és molt elevada i també perquè desconeixem les conseqüències econòmiques 
que tindria l’aplicació dels coeficients en el cas de l’IAE que proposa el grup de 
Ciutadans. 
 
Pel que fa referència a la proposta del Govern, ahir al vespre, tal com va passar l’any 
passat, el regidor Jordi Matas ens va fer arribar un correu electrònic, que l’hi agraïm, en el 
qual ens deia que de les 34 que són 31 esmenes presentades, podríem considerar-ne 
aprovades 5: 3 que corresponen, ens ha comentat, a les bonificacions de l’IAE, i 2 que 
proposen bonificar dos apartats de la taxa de llicència, comunicacions i activitats. Són 
esmenes que la seva transcendència econòmica és absolutament miserable, són 
importants, però és miserable. I, per tant, no crec que sigui cap sorpresa per ningú 
anunciar que votarem negativament la proposta de modificació que presenta el Govern. 
Tampoc no serà cap sorpresa per a les persones, per a les poques persones que fan el 
seguiment dels plens descobrir que per explicar el nostre vot podem reproduir molts dels 
arguments que hem utilitzat repetidament en ocasions com aquesta des de fa uns anys. 
 
La primera raó que justifica el nostre vot negatiu és òbvia. Votarem en contra de la 
proposta perquè el Govern ha rebutjat totes i cadascuna de les nostres esmenes, però 
especialment les més significatives, les que realment sí que suposarien una important 
rebaixa en els diners que la ciutadania del Masnou hauria de pagar a l’Ajuntament per 
impostos i taxes municipals. Em refereixo a la disminució en el gravamen de l’IBI, a la 
disminució en la quota de la recollida d’escombraries per als habitatges, a la supressió de 
la taxa de clavegueram, a la reducció per instal·lació de plaques de reserva per a 
persones de mobilitat reduïda i a la reducció del cost de la grua. Perquè a més de negar-
se a rebaixar els imports de l’IBI de la taxa d’escombraries i suprimir la de clavegueram, 
també han rebutjat qualsevol proposta de millora en les bonificacions que proposem o 
que hem proposat per afavorir les famílies més necessitades. Votarem, doncs, en contra 
perquè s’han negar a prorrogar les bonificacions en el pagament de l’IBI que la llei permet 
a les famílies que viuen en habitatges protegits construïts en els darrers 10 anys. La llei 
ho permet. Votarem en contra perquè, al mateix temps que han negat aquesta 
bonificació, permeten que rebin ajuts, amb arguments peregrins, al pagament de l’IBI a 
les famílies nombroses que tinguin més d’un habitatge, les que tinguin uns ingressos molt 
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elevats i les que compleixin les dues condicions: més d’un habitatge i ingressos elevats. 
Votarem en contra també perquè, en la nostra opinió, es mantenen uns impostos 
exagerats per a la retirada de vehicles per la grua sense que s’hagi justificat 
econòmicament la raó d’aquests imports. I també votarem en contra perquè s’han negat a 
augmentar les bonificacions de l’IAE a les empreses que augmentin el nombre de 
treballadors indefinits contractats ─podrien haver acceptat la supressió de la condició que 
fossin del Masnou─ i a les que adoptin mesures afavoridores del medi ambient. També 
votarem en contra perquè s’han negat a augmentar les bonificacions de la taxa de 
llicències i comunicacions prèvies a col·lectius que clarament les necessiten i ens estem 
referint, n’hem parlat abans, a persones que provenen de l’atur, a les que tenen un grau 
de disminució igual o superior a un 33 %, a les dones emprenedores que tenen més de 
35 anys i als joves que tenen menys de 35 anys. Votarem en contra perquè la inflexibilitat 
del Govern davant les nostres propostes tindrà com a conseqüència que hi hagi famílies 
del Masnou que necessitin aquests beneficis fiscals però que no puguin optar-hi perquè 
són deutors a l’Ajuntament, encara que es pugui demostrar que aquests deutes estan 
motivats perquè realment no tenen capacitat econòmica per fer front als pagaments. I 
votarem en contra per temes que poden semblar menors, però que demostren fins on 
arriba la inflexibilitat del Govern. El fet que es negui a dipositar a la bústia de les persones 
afectades les notificacions o les documentacions que no haguessin pogut rebre en mà o 
també a exposar la informació relativa als preus públics en la recepció dels centres o llocs 
on es presti servei i, fins i tot, perquè han arribat a negar-se a senyalitzar l’espai públic 
que puguin ocupar bars, restaurants i guinguetes amb taules i cadires, així com sancionar 
les ocupacions que superin l’espai remetent-nos a una nova ordenança d’ocupació de 
voreres o de terrasses i una esmena que, com he dit abans, tan sols pretén posar ordre 
en benefici dels vianants. 
 
Segons el Govern, hem escoltat que les ordenances que ara s’aprovaran, amb el nostre 
vot contrari, són continuistes i no augmenten la pressió fiscal sobre els nostres veïns i 
veïnes, cosa que al 99 % és veritat, però el que callen és que amb la seva decisió el que 
fan és mantenir la mateixa pressió fiscal, que per a nosaltres és abusiva, que les famílies 
del Masnou suportem des de fa 5 ants i que, bàsicament, és conseqüència dels 
augments que va patir l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries i també de la creació de 
la taxa de clavegueram, augments que afecten totes i cadascuna de les famílies del 
Masnou. 
 
En resum, votarem en contra pel rebuig a les nostres esmenes, que té com a 
conseqüència que ERC i el PDeCAT seguiran buidant, al nostre entendre justificadament, 
les butxaques de les famílies del Masnou i, al mateix temps, i això també és greu, es 
neguen a augmentar les possibilitats d’ajuts a aquelles famílies que ho estan passant 
més malament. Això sí, amb aquestes ordenances ERC i el PDeCAT garanteixen que el 
pressupost del 2018, al qual abans feia al·lusió el regidor del PP, torni a tancar amb 
superàvit, tal com ho farà enguany i tal com ho ha fet en els darrers anys. Un superàvit 
que, per a informació dels assistents, l’any passat va ser superior als 3.950.000 €. Uns 
superàvits que demostren que s’ingressa molt més del que es gasta i que, per tant, 
rebaixar la pressió fiscal sobre les famílies del Masnou, tal com el nostre Grup demana, 
és 100 % possible. I només un referència més: deia el regidor d’Hisenda que estava en 
un grau molt elevat de cobrament en voluntària, d’IBI, IAE, escombraries i agraïa el 
compromís dels ciutadans, eh, per fer aquest pagament en voluntària i jo li diria que no sé 
si és que pensa que els ciutadans del Masnou són molt, molt complidors amb les 
obligacions, que ho som, però que, segurament, alguns dels que paguen en voluntària ho 
fan perquè en algun any anterior han hagut de pagar un recàrrec per no pagar en 
voluntària en el termini que està establert; per tant, no és un tema de compromís de la 
ciutadania sinó que si pago ara m’estalvio un recàrrec que acostuma a ser important. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. De la CUP, alguna intervenció? Sr. Avilés. 
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El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, també per explicar la posició de vot a les esmenes 
presentades per altres grups, en concret el PSC, ICV-EUiA. Si bé eren moltes esmenes, 
bàsicament, bé, per resumir, amb el PSC, per exemple, hi ha hagut més abstencions i en 
contres que a favor i això, bàsicament, és perquè hi hauria esmenes substancials que no 
compartíem, ja no és que no compartíem des del punt de vista polític sinó és que, a més, 
eren del signe contrari als que nosaltres presentàvem, no, com l’IBI, que per part del 
socialistes, doncs, estan per la línia de mantenir, bé no, d’apujar el que paguen els 
ciutadans de l’IBI. En quant a la taxa de recollida, nosaltres, com després em referiré, bé, 
entenem que respectarem l’informe econòmic i financer que s’ha fet per part de la 
Regidoria i, per tant, deixaríem, de fet no hem fet cap esmena en aquest sentit, la 
deixarem tal com està redactada actualment. I, per exemple, la taxa del clavegueram que 
sí que intentarem una reducció a l’hora de, ser una mica més agosarats i demanar una 
supressió i, per tant, una mica el motiu de la diferència de vot s’explica així. 
 
Quant a Iniciativa, que en aquí hi ha hagut més a favor i abstenció que no pas en contra, 
bàsicament perquè hi havia bastantes, algunes que coincidíem i en altres que no estàvem 
a favor, que nosaltres havíem presentat però per nosaltres eren políticament vàlides i, per 
tant, podien haver estat incorporades per l’Equip de Govern, tot i que no ha estat així. 
Feien també una rebaixa de l’IBI, que no era tan agosarada com la nostra, però també 
ens semblava bé, extingien el clavegueram, com hem demanat nosaltres, i bé hi havia 
algunes bonificacions en què també coincidíem i, com deia, també d’altres en què no 
coincidíem, perquè no havíem presentat esmenes però que eren dignes d’estudi i 
d’incorporació. 
 
Bé i quant a les ordenances en general, bé, doncs anunciar que el vot de Ciutadans serà 
en contra. Bé, bàsicament perquè les esmenes presentades no han acceptades cap. Haig 
de dir que nosaltres valorem l’esforç tècnic que han suposat respecte a anys anteriors, 
perquè acompanyen un informe econòmic financer, un estudi molt acurat sobre la nova 
implantació de la taxa d’escombraries i, bé, nosaltres creiem que si bé segurament serà 
modificada i serà adequada a la situació que es comenci a portar, perquè no seran fàcils 
tots els canvis que es proposen, entenem que hem de respectar aquest treball previ que 
s’ha fet, entre tots veure com evoluciona aquest any aquesta implantació de la taxa i 
començar a corregir, si és així, que segurament serà així, doncs, aquests petits errors 
que s’hagin pogut cometre a l’hora de fer els càlculs. Però, bé, agraïm aquest esforç i per 
tant, bé, per això no hem demanat cap modificació en aquest sentit. 
 
Bé, després ens han dit també a nosaltres que, bé, que les esmenes presentades per 
nosaltres podrien arribar a ser una davallada de prop d’1.000.000 d’€ d’ingressos i és 
cert, és cert, i se’ns ha titllat, en certa manera, de populistes. El que es pretenia amb 
aquestes esmenes: primer, donar un toc d’atenció, primer es presenten esmenes, 
lògicament, per intentar negociar-les i si és cert que la rebaixa de l’IBI proposat era una 
rebaixa de màxims que hi hagués una proposta alternativa per part de l’Equip de Govern 
per tocar aquest gravamen i, doncs, jugar entre la proposta de l’Equip de Govern i la 
nostra proposta i arribar a un terme mig, no, que hagués suposat una rebaixa en la 
pressió fiscal dels ciutadans del Masnou i que hagués suposat, probablement, un canvi 
del sentit del vot de Ciutadans; però, no ha estat així, han estat, doncs, suposo que 
acollint-se al discurs de com que és una rebaixa molt populista, doncs escolta, ja tinc la 
forma de rebutjar aquesta esmena. Quan les esmenes es presenten, normalment per 
mirar de ser negociades. I en aquest cas no ha pogut ser i que vam rebre un correu 
electrònic amb les instruccions per part del regidor de finances, i aquelles qüestions que 
podien haver estat ateses, el cert és que aquestes no tenien un contingut econòmic, 
diguéssim, prou important com per replantejar un vot que no fos negatiu. 
 
Dèiem que s’havia presentat també per negociar però també s’havia presentat per, bé, 
doncs un toc d’alerta, d’alarma, és a dir, que en definitiva se suposa, no, com ha 
comentat abans el company del PP se suposa que la nova república, doncs, demà 
començarà a posar-se en funcionament i fins ara, fins ara, sempre s’ha dit que aquesta 
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nova república, a part de garantir un gelat de postres per a tots, també garantirà uns 
majors ingressos, estan parlant d’uns 16.000.000.000 d’€ més que s’ingressen cada any, 
bé, unes barbaritats que jo, la veritat és que em perdo; però se suposa que aquests 
majors ingressos que tindrà, doncs, Catalunya com a regió, entenc, entenc que no se’ls 
quedarà només els gilifantes aquests de la Generalitat, suposo que els distribuirien entre 
els ajuntaments, no?, ajuntaments com aquest, que ha estat molt fidel i el president de la 
Generalitat entenc que hauria sigut un govern o un ajuntament beneficiat d’aquesta pluja 
d’ingressos, a partir d’ara ja no caurà aigua, cauran bitllets. Llavors sembla que molts 
d’aquests bitllets caurien al Masnou i que, per tant, una rebaixa d’impostos era més que 
justificable en aquest nou escenari de república, que tot sembla indicar que començarà 
demà, i que, bé, serà tot magnífic i un èxit. Per tant, és cert que s’havia fet una rebaixa, 
una proposta relacionada amb l’IBI agosarada, però, bé, tenia aquestes dues funcions. 
Però és que, a més, si anem a la part realista, com a dit un company, els pressupostos de 
l’Ajuntament, afortunadament, afortunadament, últimament tanquen amb un superàvit 
suficientment important com per, d’alguna manera començar a restituir aquest esforç 
fiscal que han fet els ciutadans del Masnou durant els últims anys de greu crisi econòmica 
─recordem aquell decretat pel qual pujava el rebut de l’IBI un 10 %─ és a dir, que en 
definitiva han pagat la crisi tots aquests ciutadans del Masnou, doncs comença a ser 
hora, i van passant els exercicis i ningú fa aquesta proposta, comença a ser hora de 
retornar en forma de menys pagament d’impostos l’esforç fiscals que van fer durant molts 
anys els ciutadans. I això no ha estat possible, perquè es manté tota una línia de pressió 
fiscal alta, si bé és cert que és la mateixa, semblant a la de l’any passat, no deixa de ser 
alta i, bé doncs, com que no s’ha pogut rebaixar aquesta pressió fiscal que nosaltres 
volíem, doncs no queda més remei que votar en contra de la proposta d’ordenances. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo només una apreciació molt breu. Primer, que jo no ho he 
esmentat i vista l’explicació de la resta de grups, el nostre Grup ha votat a favor de les 
esmenes de la resta de grups en allò que és coincident i, evidentment, en aquells 
elements que portava coses contraindicades he votat en contra. Entenem que la resta de 
grups hagin fet el mateix, per tant, però més que res per explicar-ho. I, una puntualització 
respecte de l’IBI: nosaltres no demanem que incrementin l’IBI sinó que mantinguin el 
tipus. Això suposa un increment de la pressió fiscal, però que nosaltres estimem oportuna 
perquè són amb aquests diners que es poden fer inversions. Demanar rebaixes fiscals i 
després no explicar d’on s’han de treure els diners per fer determinades inversions, 
malament. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tancar el debat, Sr. Matas. 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
El Sr. Federico de la Heras fa el discurs de la por. Jo no he entès així. Jo he entès que 
han vingut a fer el discurs de la por. El que em sap greu és que hagi dit que no té 
coherència, que és un zero. Sap greu perquè també hi ha altra gent que han valorat, 
altres companys del consistori que han valorat la feina tècnica de la gent d’aquest 
Ajuntament. 
 
L’Ajuntament, doncs, tanca amb superàvit, sí. Des de fa uns quants anys estem 
aconseguint un superàvit molt important, la situació del deute l’hem situat a l’entorn de 38 
%, nosaltres quan vam presentar les dades, del 38 %. Aquest any, excepcionalment, 
preveiem que arribarem al 33 %, és una dada excepcional, perquè hem tingut uns 
ingressos atípics i, per tant, ens situarà, que tanquem l’any amb un endeutament del 33 
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%. L’any que ve, diguéssim, el càlcul normal és que estem a l’entorn del 38, eh. Això 
situa, ara si estem parlant de fa sis anys o set anys, doncs a la meitat perquè estàvem al 
80 i algo i ara estem parlant d’un 33; per tant, la situació de l’Ajuntament és de sanejat. I 
això no és subjectiu, continuar amb aquest sentit de sanejar, però alhora, quan tens un 
benefici no és que te’l quedis i ja està. Aquest benefici, aquest romanent després serveix 
per poder fer inversions i això repercuteix indirectament al municipi, perquè no és a 
vegades que un tingui una rebaixa de 10 € a la butxaca anualment, que ja va bé que 
pogués tenir, resulta que puguem tenir un retorn i puguem fer més inversions per poder 
millorar el dia a dia de la nostra gent, no. Per tant, la situació, ho hem dit, els treballadors 
de l’Ajuntament, com sempre, treballant per buscar el millor per a tots, amb una eficiència 
administrativa-financera que s’està demostrant amb els percentatges que tenim, i, per 
una altra banda, doncs en aquest sentit la situació no és normal. Nosaltres treballem amb 
el que tenim, les dades que tenim, i el que estem fent és normal amb els números, per 
tant sanejat. Tenim una administració força, torno a dir, molt normal i ben gestionada en 
aquest aspecte. 
 
Al Sr. Suñé jo li agraeixo, doncs, la proposta que ha fet, com una visió diferent de la 
proposta de recollida. El que em sap greu és aquest possible recurs, no, perquè és un 
tema que si durant tants anys, em sabrà greu que si després de tants anys no s’ha pogut 
fer, ara que tenim un estudi, doncs és una llàstima en aquest sentit. És una visió, ja li ho 
vaig dir, que és un enfoc diferent al que s’ha plantejat aquí. Que en cap cas no l’hem 
menystingut mai, és un enfoc diferent. 
 
Buidar les arques a la gent, home, em sap greu que hagi dit això, Sr. Màxim. És la seva 
visió. Nosaltres no estem buidant les arques de la gent. Nosaltres el que estem fent és 
donar molts serveis i, torno a dir-ho, ho he dit abans i torno a dir-ho ara, el nivell de 
prestacions que aquest Ajuntament té, tant amb el que és bonic com amb el que és 
necessari, és molt, molt important. El nombre de serveis, enormes i això té un cost i, per 
tant, els mantenim. Mantenim la situació fiscal amb el sentit de tot lo altre, els imports, 
tots els ingressos són més o menys estables i quan pugem una cosa, puja o baixa l’altra. 
La situació, doncs, de l’Ajuntament permet aquestes coses i permet, doncs, fer les 
polítiques socials que estem fent i així com altres enfocs d’inversions que permetran això, 
doncs gaudir tant del parc com de l’espai per poder tirar endavant una millora en la neteja 
diària. La recollida d’escombraries, que és un benefici per a tots, entre altres coses. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, Sr. Matas. Després passaríem a la votació de la proposta d’ordenances. 
Per al·lusions, però li demanaria màxima brevetat i concís. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. És veritat, hem dit que buidant les butxaques dels ciutadans de 
manera excessiva i ho mantenim. Vostè mateix ha reconegut el que és evident, que hi ha 
superàvit i molt superàvit. Ja sabem que no és el que era. Vostè mateix ha dit: ‘s’aprofita 
per afrontar inversions’. Però per al nostre Grup el que és inacceptable és que aquestes 
inversions es facin a costa dels impostos i de les taxes que paguen els nostres ciutadans 
i ciutadanes, i per això no podem compartir la seva proposta. Ja en parlarem del 
pressupost d’aquí a una estoneta. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs ho deixem aquí. Passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 10 vots a favor, 8 vots en contra i 1 vot 
d’abstenció. 
  
 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2017000010  26 d’octubre de 2017 

 

60 

Votació 
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (6 regidors) i PDeCAT-UNIÓ (4 regidors) hi voten a 
favor. 
Els grups municipals de C's (3 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 (1 regidor) s'absté. 
 
2. Aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases d’execució, relació de 
subvencions nominatives, plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball de 
l’exercici 2018. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Seguint l’ordre del dia passaríem al punt 2 . Volia comentar que ja tenim 
el dictamen ja fet de la Comissió Informativa. Posposaríem el debat per al Ple del mes de 
novembre i, per tant, a partir d’ara obriríem un, jo mateix, com a alcalde del Masnou, 
obriré converses amb els diferents grups municipals per, amb les esmenes que s’han 
presentat, mirar d’arribar a la màxima aproximació i consens perquè puguem trobar, a 
part del Govern, doncs, una votació al més àmplia possible. Doncs si els sembla ho 
deixem aquí. 
 
Resultat: Retirat de l'ordre del dia.  
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
No, no, perdó. Ja, ja.. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
No podem entrar en un debat. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 

No, era només per saber si havia passat res, alguna cosa, perquè jo tinc preparat el Ple 
d’urgència, he sumat tres plens en una setmana.. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 

Doncs, em sap greu... Feina feta no fa destorb, Sr. Suñé. 
 

El Sr. Ernest Suñé 
 

Bé, si no estem en aquest país, en un nou país haurem de canviar-ho tot, però bé. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 

Feina feta no fa destorb. 
 
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. 
 
 


