
DECRET 
10378/2008 de 17 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 22 de desembre de 2008. 
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que 
tindrà lloc el proper dilluns 22 de desembre de 2008, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de 
Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
                                                                    ORDRE DEL DIA  
 
 
                CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ  
          
                -Servei de Gestió Econòmica-   
 
1  Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 

2009.  
 
2  Aprovació de l'actualització dels contractes programa entre l'Ajuntament de Mataró i les 

Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA. 
 
3  Aprovació  de l’actualització dels contractes  programa  entre  l'Ajuntament de Mataró i  

les entitats  públiques empresarials: Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró. 
  
4  Aprovació actuacions inversores projectades per presentar a la convocatòria del Fons 

Estatal d’Inversió Local. 
 
         -Servei d'Ingressos-   
 
5  Resposta a les al.legacions i aprovació definitiva modificació ordenances fiscals 

reguladores dels impostos i taxes, i normes reguladores dels preus públics i tarifes per a 
l’exercici 2009. 

 
          -Servei de Secretaria General-   
 
6  Moció d’Alcaldia de delegació del Ple a la Junta de Govern Local per a l’aprovació de 

projectes d’obres no inclosos en el pressupost. 
 
7  Moció d’Alcaldia de congelació retribucions càrrecs municipals. 
 
     -Servei de Recursos Humans- 
 
8  Aprovació modificació conveni de l’Instittut Municipal d’Acció Cultural. 
 
9   Aprovació definitiva de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Mataró per a l’any 2009. 
 
10  Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a 

l’any 2009. 
 
 



ACTA NÚM. 15/2008 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN 
PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2008. 
================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de 

desembre de dos mil vuit, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en 

Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE   (PSC) 
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC) 
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ TINENT D’ALCALDE (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC) 
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
 
JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR       (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant les intervencions del segon bloc de l’ordre del dia 
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU) 
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)  
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU) 
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU) 
 
PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP) 
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR          (PP) 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP) 
 

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC) 
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 



També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i dóna inici al Ple Ordinari d’aprovació definitiva del 

pressupost de l’any 2009 i les ordenances fiscals, també per al 2009, de l’Ajuntament 

de Mataró i dels seus organismes autònoms. 

 

 

Indica que tal com van quedar a la Junta de Portaveus es farà el debat en dos grans 

blocs, pel que fa al primer bloc es tractaran els punts 4 i 6 de l’ordre del dia i després 

d’haver tractat i votat aquests dos punts es passarà a un segon bloc amb la resta dels 

punts de l’ordre del dia que tenen a veure amb el pressupost municipal per a l’any 

2009.  

 

Tot seguit es passa a tractar els punts núm. 4  i núm 6 de l’ordre del dia : 

 

4  - APROVACIÓ ACTUACIONS INVERSORES PROJECTADES 

PER PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA DEL FONS ESTATAL 

D’INVERSIÓ LOCAL. 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“Mitjançant el Reial Decret –Llei 9/2008, de 28 de novembre, es crea un Fons Estatal 
d’Inversió Local i s’aproven els crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament. 

 
Aquest fons té per objecte augmentar la inversió pública en l’àmbit local mitjançant el 
finançament d’obres de nova planificació i execució immediata. Aquestes obres no 
poden estar previstes en el pressupost de l’entitat per al 2009, i han de correspondre a 
la competència de les Entitats Locals. També s’ha de considerar que el Fons de 
Finançament estatal d’inversions locals, no preveu inicialment que amb càrrec a 
aquesta dotació, es pugin finançar despeses relacionades amb els projectes a 
executar com son la redacció dels projectes, els estudis de viabilitat, i les despeses de 
direcció i honoraris d’obra. Aquests son doncs conceptes que s’hauran d’incloure a la 
proposta de pressupost per tal de poder dur a terme tota la actuació inversora prevista 
en el Fons estatal d’inversió municipal. 
 
Aquest RDL també estableix que  l’Ajuntament de Mataró podrà obtenir recursos per a 
finançar les seves obres fins a un import màxim de 21.067.798 € (amb IVA inclòs) i 



que cadascuna de les obres haurà de tenir un valor estimat inferior a 5.000.000 € 
(sense IVA), sense que aquest import es pugui fraccionar amb la finalitat de superar 
aquesta quantia. 
 
Per tot el que s’exposa, es presenta com Annex 1 a aquesta proposta la relació 
d’actuacions per tal que l’Ajuntament de Mataró és pugui acollir al finançament del 
Fons Estatal d’Inversió Local.  

 
Per tot lo anterior proposo al Ple, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de les actuacions inversores que presenta aquest 
Ajuntament, així com la inversió projectada per cadascuna d’aquestes, segons l’annex-
1 que s’adjunta a aquesta proposta, per tal obtenir el seu finançament amb càrrec al 
Fons Estatal d’Inversió local, aprovat pel Reial Decret-Llei 9/2008. 
 
SEGON.-  Delegar en la Junta de Govern l’aprovació de les actuacions inversores per 
presentar a la convocatoria del Fons Estatal d’Inversió Local, donant-ne compte al 
següent Ple ordinari que tingui lloc. “ 
 
 

 
 

6  -  MOCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DEL PLE A LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL PER A L’APROVACIÓ DE PROJECTES 

D’OBRES NO INCLOSOS EN EL PRESSUPOST. 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
 “En la data de 2 de desembre de 2008 ha estat publicat en el BOE el Reial Decret-llei 
9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons 
Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació. En aquesta norma 
es preveu un programa de crèdits extraordinaris per a subvencions a favor dels 
Ajuntaments relatiu a obres locals. La sol·licitud de subvenció de cada projecte haurà 
de fer-se pels ajuntaments abans del dia 24/01/2009. La premura de temps de la que 
disposa aquest Ajuntament per preparar els projectes, aprovar-los i presentar la 
documentació que demana el decret-llei fa necessari escorçar al màxim el procediment 
d’aprovació dels projectes. Per la qual cosa és convenient delegar a favor de la Junta 
de Govern Local les competències del Ple per aprovar els projectes d’obres que no 
estiguin previstos en el pressupost, circumstància que vé obligada a tots aquests 
projectes en compliment del mateix decret-llei.   
 
L’art. 52.2.o) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveu com a competència del Ple: 
 
“ o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.”. 
 



 
Atès que a l’art. 52.4 del decret 2/2003, de 28 d’abril, abans esmentat, no es 
contempla com a indelegable la competència anteriorment esmentada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis no previstos en els pressupostos per 2009, i integrats en el 
Fons Estatal d’Inversió Local i el Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de 
l’Economia i l’Ocupació, adjunts a la proposta de resolució de la consellera delegada 
de Serveis Centrals d’aprovació de la relació d’actuacions a presentar a aquesta 
convocatòria  a través d’un annex que conté les actuacions a presentar en primera 
instància i unes actuacions de reserva. Aquestes obres són precisament las que 
figuren a l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de desembre de 2008 amb aquesta 
finalitat.  
 
Segon.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a la matèria 
delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades pel Ple de l’Ajuntament com a 
titular de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de 
validesa i executivitat. 
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de 
l’origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent 
text: 
 
“En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 
de desembre de 2008, proposo el següent acord”. 
 
 
Tercer.- Dels acords adoptats per la Junta de Govern Local es donarà compte al 
següent Ple ordinari que tingui lloc. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement. 
 

 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, explica 

que el passat dia 28 de novembre el Govern de l’Estat va crear un Fons Estatal 

d’inversió local, l’objectiu principal del qual és generar ocupació mitjançant l’augment 

de la inversió pública en l’àmbit local a través del finançament  d’obres de nova 

planificació i d’execució immediata. 

Aquesta aportació extraordinària de l’Estat als ajuntaments en el nostre cas significa 

obtenir 21.067.797,68 €. 

 

 

 



El Reial Decret llei del dia 28 i el posterior reglament que el desenvolupa estableixen 

els requisits a complir: 
 

 Les actuacions no poden estar previstes en el pressupost del 2009 i han de ser 
competència municipal. 

 El valor total de cadascuna de les obres no pot superar els 5 milions d’€. 
 L’execució de les actuacions ha d’estar finalitzada a 31 de desembre 2009. Només les 

pot executar l’Ajuntament. 
 
 
En base a aquests condicionants, la comissió encarregada de treballar aquest tema, 

que  coliderem  conjuntament amb el regidor Francesc Melero, integra els serveis de 

Manteniment, Obres, Mobilitat, les empreses AMSA i PUMSA i l’àrea de Serveis 

Centrals, i ha elaborat la següent relació d’actuacions a presentar a aquesta 

convocatòria: 
 

 Adequació d’equipaments socials: 2.203.000 € que inclou arranjaments al casal de 
joves, als nous espais de l’equipament de Tres Roques, de Can Gassol, dels baixos de  
l’edifici d’habitatges del C/ Sant Cugat,  i a la nova zona de la Llàntia. 

 Millora d’equipaments culturals: 1.100.000 € on hem incorporat l’adequació de la nau 
industrial de Can Gassol com a centre d’arts escèniques i la millora del vestíbul del 
Monumental. 

 Millora d’equipaments educatius: 2.345.465,97 € que inclou 5 reformes d’instal·lacions 
elèctriques a diferents escoles de la ciutat (Tomàs Viñas, Cirera, Camí del Cros, 
Rocafonda i Camí del Mig); la rehabilitació de la sala d’actes de l’institut Miquel Biada i 
el canvi de les finestres de l’escola Peramàs. 

 Millora d’equipaments esportius: 2.310.000 € amb la construcció de la nova pista 
d’hoquei sobre patins, l’adequació de la gespa dels camps de futbol de Pla d’en Boet i 
Cirera i l’adequació el camp d’hoquei herba. 

 Accessibilitat: 743.000 € amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació 
de plataformes a diverses parades d’autobus i l’eliminació de barreres arquitectòniques 
a diverses cruïlles. 

 Reforma urbana: 7.072.991,37 € incorpora la reurbanització dels C/ Milans,bran i 
Balmes, Josep Castellà, Muralla de Sant Llorenç, C/ Alemanya, Pau Claris, Camí Ral, 
un tram de l’eix de Valldeix, R. Berenguer, Castaños, els espais urbans d’accés a les 
escoles Ma Mercè Marçal i Montserrat Solà, la millora de calçades i voreres de 
diferents sectors de la ciutat. 

 Millora ambiental: 275.000 € amb l’inici de la construcció d’horts urbans d’ús social. 
 Millora d’infraestructures de telecomunicacions: 78.752, 25 € amb l’estesa de fibra 

òptica a dos punts (CC de Cirera – AMSA i edifici de vidre –Can Xalant). 
 Millora d’infraestructura de la xarxa d’aigua i clavegueram: 468.150 € obra civil 

/col.lector a la Ronda Dr Ferran, C/ Sant Ignasi de Loiola i C/ Magí Raventós. 
 Millora de la seguretat viària: 694.887,22 € amb la renovació de la senyalització viària 

vertical i horitzontal. 
 Rehabilitació patrimonial: 2.810.948,92 € que inclou la rehabilitació estructural de la 

Casa Capell, Can Marfà, Cabot i Barba i la 3a planta d’aquesta casa consistorial. 
 
Proposta que incorpora també un seguit d’actuacions en xarxa d’aigua i clavegueram 

com a actuacions de reserva per si algun dels projectes abans esmentats finalment no 

fos subvencionat. 

En aquests moments i pendents d’acabar de definir la totalitat dels projectes, estimem 

que aquestes actuacions generaran ocupació per més de 250 persones. 



Atès que la data límit per presentar les sol·licituds és el dia 24 de gener i també la 

premura de temps d ela que disposarem per preparar els projectes i aprovar-los, així 

com per licitar les obres, es proposa: 

 
 Aprovar la relació d’actuacions inversores contingudes en l’Annex I abans 

comentades,per poder començar a fer la pertinent sol·licitud demà mateix. 
 Delegar a la Junta de govern de manera excepcional l’aprovació de cadascun dels 

projectes d’aquestes actuacions, tot donant-ne compte al següent ple ordinari. 
 
Per últim, crec que cal reconèixer el gran esforç fet en aquestes dues darreres 

setmanes  per tal d’elaborar aquesta proposta, pel que voldria fer constar l’agraïment 

als serveis tècnics municipals implicats en la mateixa: Mobilitat, Manteniment, Obres, 

AMSA, PUMSA i l’Àrea de Serveis Centrals. 
 
 
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, agraeix l’esforç fet pels tècnics de la casa i la predisposició de la Sra. 

Montserrat López a l’hora de comentar el que ha fet falta en referència a aquest tema. 

Podríem dir que aquesta és una mesura la ideoneïtat de la qual no discutirem. És una 

mesura conjuntural i no estructural però que, per tant, no soluciona els problemes que 

tenen els ajuntaments pel que fa al finançament, però aquesta és una altra guerra! Els 

objectius aparentment serien donar una sensació per part del govern central que 

s’intenta atacar un problema greu que pateix ara el país, que és el problema de l’atur, 

encara que l’efecte serà momentani i puntual. En segon lloc, intentar segurament 

també aturar una miqueta aquest malestar que tenen molts ajuntaments i les 

associacions que els representen, perquè tenim encara a resoldre el tema del 

finançament local. Els ajuntaments tenen veritables problemes per afrontar no ja noves 

inversions sinó, fins i tot, per atendre la despesa corrent. En molts casos, hi ha 

autèntics problemes per poder pagar els proveïdors. 

També hem de fer referència a alguna queixa que hi ha hagut per part de les 

diputacions, els cabildos i els consells insulars, perquè el seu paper ha quedat limitat 

merament a un paper d’assistència jurídica o tècnica més que no pas a la pròpia gestió 

d’aquests fons. 

La previsió pel que sembla és de 200.000 llocs de treball. Benvinguts siguin! Però és 

evidentment una qüestió conjuntural, perquè pensem que això només absorbiria la 

destrucció de llocs de treball d’un mes i poca cosa més. 



Per tant, concretant, crec que la feina s’ha fet tan bé com es podia i crec que no està 

en qüestió entrar a dir si hi estic o no d’acord o si ho hauria fet o no d’una altra manera. 

Són unes actuacions necessàries que hem d’assumir tots. 

D’altra banda, hi ha un tema que precisament ha estat suggerit per aquest grup 

municipal i és la millora del camí de Valldeix, d’accés a la Cornisa. Ja que hi fem una 

actuació, nosaltres hem rebut queixes continuades per part de molta gent que accedeix 

a Vallveric per aquella zona, per creuar la riera que està en un estat lamentable quan 

plou, i potser, a l’hora que hi fem una actuació, podríem resoldre aquesta qüestió i 

millorar l’accés a Vallveric per la riera. 

El vot d’aquest grup municipal serà favorable a ambdós punts de l’ordre del dia.  

Finalment, agrair també la bona recepció de l’esmena que vàrem fer a la moció 

d’alcaldia de delegació de competències.  

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular, reconeix que coincideix amb el Sr. Mojedano en què el finançament està 

pendent de solució. 

Afegiria que aquesta iniciativa que ara tenim davant no deixa de ser un pedaç que en 

certa manera serveix al govern espanyol per passar una situació i no afrontar realment 

el problema de fons, que és el que realment necessitem els ajuntaments: un 

finançament digne que ens permeti gestionar de forma racional les actuacions. Se’ns 

acota un pressupost limitat en un temps limitat que implica una tasca extraordinària. 

També em sumo a la felicitació per reconèixer l’esforç que els treballadors de la casa 

han dut a terme i continuaran fent per assumir l’allau de feina que ens ve a sobre. 

Recordar i afegir que potser l’Ajuntament haurà també de fer ampliacions de plantilla o 

tirar endavant mesures que no sobrecarreguin l’esforç dels treballadors amb més hores 

extres… 

Ara, però, també reflexionar sobre l’atur. És una mesura destinada a reduir l’atur, però, 

és clar, en un sector com el de la construcció en el qual se’ns plantegen projectes que 

s’han d’acabar el 2009, i això tots sabem que indica treball precari, lligat a la 

temporalitat. Aquesta no és la manera en què a nosaltres ens agradaria superar la crisi. 

Perquè l’1 de gener del 2010, què passarà amb tots aquests treballadors? També em 

pregunto per què, si tots plegats havíem arribat a la conclusió que un dels motius de la 

crisi era precisament que havíem fet un creixement econòmic massa basat en la 

construcció, és aquest precisament el sector que ha de rebre inversions per tal de 

promocionar-lo? Potser hem sobredimensionat el volum de treball en el sector de la 



construcció. Hi ha d’haver una construcció, però amb treballadors estables, feina 

constant… i no treballant de manera precària, portant gent de fora en males 

condicions… Qüestionem, per tant, aquest “Plan Zapatero” perquè, en el fons, servirà 

per dir que es fa alguna cosa, però poca cosa més. 

També pensem que les iniciatives que es tiraran endavant són totes necessàries. No 

ho neguem. De fet, algunes d’elles creiem que ja haurien d’haver estat fetes. Eren 

necessàries, però a causa del poc temps que hem tingut un grup com el nostre per 

mirar-nos-les (des de dijous passat en què se’ns va comunicar el llistat d’actuacions no 

hi ha hagut prou temps), hem decidit d’abstenir-nos-hi. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, 
comença admetent que ja s’han dit moltes coses però encara se’n pot dir alguna més. 

En primer lloc, agrair la tasca que sabem que serà urgent i fora d’hores per arribar a 

terminis, dels treballadors de l’Ajuntament, que sabem que la faran de gust, perquè es 

tracta d’aportar millores considerables als ciutadans.  

Pel que fa a l’ampliació de plantilla, tant de bo tinguéssim prou finançament municipal i 

poguéssim ampliar-la per haver de gestionar aquest pressupost cada any. El problema 

és que ens passaria el que deia abans el Sr. Safont-Tria, perquè si contractéssim 

personal per gestionar això a l’Ajuntament, l’any que ve, si no tenim aquest 

finançament, tampoc els podríem donar la feina. 

De tots aquests projectes en els quals nosaltres no hem pogut participar, pel que fa a 

l’aportació d’idees, sinó que vostès ens han dit quins havien decidit tirar endavant, cosa 

que s’ha de remarcar, ens sembla que hi ha algunes coses que val la pena dir: 

En primer lloc, l’impacte que tindrà això sobre l’atur. Crec que valdria la pena calcular-

ho, perquè mirant el personal que cada fitxa pugui necessitar tampoc se sap si serà de 

nova ocupació. En tot cas, estem segurs que això continuarà i serà una pastilla 

d’oxigen o pilota per a moltes empreses que se les pugui contractar. Com a mínim, no 

anirem a restar i segurament podrem donar una mica d’ocupació durant un temps, 

mentre esperem que l’economia pugui rearrancar d’aquesta aturada seca en què 

estem immersos.  

Després, el que sí que ens preocupa més és l’impacte que això tindrà sobre el 

pressupost municipal del 2010, a nivell de despesa corrent que puguem necessitar en 

alguna de les construccions que farem. Hauríem de preveure què significarà això per a 

l’any vinent… no fos cas que ens acabi implicant més dèficit a nivell municipal.  



D’altra banda, aquí fem una despesa de 2.345.000 euros si no s’ha tocat respecte als 

números que tinc, a nivell de rehabilitació, reformes, instal·lacions elèctriques, i també 

hi ha uns 2 milions d’euros que ens sembla que correspondrien a la Generalitat, ja que 

són RAMS, remodelacions, ampliacions i millores, i això, tot i que entenem que s’han 

de fer, ens agradaria un compromís del govern de cara a reclamar a la Generalitat que 

aquests 2 milions d’euros que ara avançarem siguin retornats a la ciutat. Perquè, sinó, 

en lloc de 21 milions n’acabaríem tenint 19. Però entenem que les reformes que es fan, 

s’han de fer. L’exemple clar el tenim en les finestres de l’Escola Peramàs. 

Després, hi ha alguna altra cosa, com és el fet que nosaltres no entenem –suposo que 

hi aprofundirem més endavant– la seva resposta a les nostres al·legacions al PAM. 

Concretament ens dèien que no a la rehabilitació de Peramàs i a la millora i adequació 

del camp d’hoquei herba, que al final s’han pogut fer.  

Pel que fa a la reforma urbana que vostès fan al Camí Ral, entre els c/Cooperativa i 

Rda. Barceló, aquest 1.300.000 euros, que sens dubte és una de les actuacions que 

estan dintre d’allò que necessitaria el Corte Inglés per a la seva vinguda a la ciutat, 

seria la conversió del vial en doble sentit, tant per a la sortida de camions… Entenc que 

això correspon a una de les millores necessàries per al Corte Inglés, i m’agradaria que 

m’ho confirmessin.  

En relació amb les cotxeres municipals, val a dir que no sabem si ens correspon a 

nosaltres fer aquesta despesa de 9.000 euros, tot i que dins la xifra que estem parlant, 

tampoc seria massa important. 

En definitiva, crec que el Sr. Mojedano ha comentat que algunes administracions 

s’havien sentit molestes perquè no havien pogut participar en la gestió d’aquest fons, i 

crec que segurament l’inconscient li ha fallat o és que potser ha volgut dir una altra 

cosa. Aquí la Generalitat no s’hi ha vist implicada i un grup com el nostre no pot deixar 

de dir que ens hagués semblat que la Generalitat era qui havia de gestionar uns fons 

d’aquestes característiques.  

 

 

 

La senyora Montserrat López respon per fer alguns matisos a les intervencions dels 

grups municipals. 

En tot cas, és veritat que aquesta mesura no resol el finançament. No és l’objectiu de la 

mateixa, i sí que l’és com a pla de xoc contra l’atur en un sentit conjuntural davant la 

crisi socioeconòmica i, per tant, està encaminat a això.  

És veritat que serà molta feina i portem ja dues setmanes de feina molt intensa, però 

això no s’acaba aquí i durant tot l’any vinent en tindrem molta. La ciutat s’ho val i s’han 



d’aprofitar aquests recursos. Ens hi implicarem de valent. Segur que els ciutadans 

seran comprensius amb aquesta situació. Aquests 21 milions d’euros aporten 

respostes a algunes actuacions que teníem retardades i que ara podrem fer. Segur que 

ens en sortirem aplicant tota la bona voluntat i els recursos que tindrem al nostre abast.  

A hores d’ara és molt precipitat dir si això significarà incrementar la plantilla municipal o 

no. Ja els vaig explicar el dimecres, quan el Sr. Melero i jo mateixa els vam anunciar la 

proposta, que justament els recursos que alliberàvem del pressupost 2009 de la 

proposta que teníem inicialment sobre la taula els volíem destinar a aspectes que no 

quedaven recollits en aquesta convocatòria, com pot ser l’elecció de projectes, el tema 

de direcció d’obres i el tema de seguretat i prevenció de les mateixes.  

Per tant, aquests seran uns recursos també que aplicarem per poder desenvolupar 

aquests projectes. 

En tot cas, la voluntat d’aquesta convocatòria és generar feina per a la gent que ara 

està a l’atur i que potser d’aquí a poc se li acaba el subsidi. La voluntat no és la de 

crear treball precari i, per tant, serem curosos perquè les condicions siguin les 

adequades. 

És molt difícil, com ja els vaig dir dimecres i també dijous, calcular l’impacte sobre 

l’atur. També els vaig comentar que la Diputació de Barcelona ha elaborat una eina 

que ens permet fer una primera estimació a les fitxes que els he lliurat aquest matí. 

Però hi haurem de continuar treballant, afinant, per saber quin és realment aquest 

impacte. 

Val a dir que l’impacte sobre l’atur és en dues línies: intentar evitar que empreses que 

estan treballant, però amb poca feina, tanquin, i recuperar gent que està aturada. 

Quin serà l’impacte sobre la despesa corrent l’any 2010? Generarem més dèficit? En 

tot cas, ara no tenim dèficit i hem d’estar molt emetents a veure quina seria la 

circumstància i l’evolució. Sí que és veritat que alguna de les actuacions, com, per 

exemple, els arranjaments dels locals, per donar sortida a possibles usos, generaran 

corrent, però també és veritat que algunes d’aquestes actuacions estava previst que 

les desenvolupés PUMSA, funcionament que acaba generant despesa. Recordin que 

quan l’empresa municipal finança, després l’Ajuntament retorna aquests diners a través 

de lloguers o altres fórmules i, per tant, també és despesa corrent. En aquest cas, ens 

ho estalviarem i més endavant ja veurem com s’acaba equilibrant tot això. 

Diu el Sr. Mora que les instal·lacions elèctriques no ens pertoquen a nosaltres i que són 

actuacions que ha de fer la Generalitat. Sí, és veritat, i les finestres del Peramàs 

també. Saben vostès que les tenim sobre la taula perquè la Generalitat en aquests 

moments no tenia recursos per portar-ho a terme, i nosaltres el que hem fet per 

aprofitar aquests recursos és prioritzar aquestes actuacions, perquè creiem que són 



molt importants, sobretot per seguretat en els equipaments que acullen nens i nenes de 

la ciutat. Per això les hem prioritzat.  

És obvi que reclamarem a la Generalitat que ja que hem avançat aquests recursos per 

poder desenvolupar d’una manera molt evident totes aquestes actuacions en l’àmbit 

educatiu, això després es retorni a la ciutat en altres actuacions. Des de ja ho 

començarem a reclamar. 

Deia vostè que hi havia actuacions que a les al·legacions s’havien donat com a 

resposta negativa i que ara les hem incorporat. Justament perquè, com a al·legacions 

al pressupost municipal, no teníem recursos suficients per poder portar-les a terme. En 

canvi, amb aquesta arribada extraordinària de recursos les hem prioritzat, perquè 

també creiem que hem tingut la sensibilitat de recollir algunes de les esmenes o 

al·legacions que tots vostès i altres entitats (com ara les AAVV) per intentar encabir-les 

en aquesta proposta de recursos. 

Vostè preguntava també si la reforma del Camí Ral està lligada al Corte Inglés. Sí, ja 

ho saben, però, en tot cas, és una actuació que la ciutat necessita. És un eix molt 

important que per raons de seguretat i mobilitat calia arreglar. Treballarem de valent 

aquest any per aconseguir al més aviat possible l’arribada d’aquest operador 

comercial, però igualment aquesta era una actuació necessària que havíem de dur a 

terme. Si podem aprofitar aquests moments per fer-ho, benvinguda sigui. 

També s’ha fet esment a la participació d’altres administracions en la distribució 

d’aquests recursos, i aquí sí que cal reconèixer que aquests recursos que directament 

l’estat ens atorga als ajuntaments és una mostra de confiança de l’Estat cap a tots els 

municipis perquè tirem endavant molts projectes que puguin transformar els nostres 

entorns per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Nosaltres també ara 

tenim aquesta responsabilitat i, de ben segur, que ens hi implicarem tant com puguem 

per fer-ho una realitat.  

 

 

El senyor Mojedano aclareix, en relació amb la intervenció del Sr. Mora, que el 

subsconscient no l’ha traït.  

He dit exactament el que volia dir. Quan jo he dit i he comentat que tenia tot el sentit 

que les diputacions, els cabildos i els consells insulars participessin de la gestió directa 

volia dir exactament el que he dit, perquè hi ha efectes d’això, com per exemple per als 

ajuntaments petits que depenen d’aquestes institucions a través dels plans provincials 

i que en poden quedar en certa marginats. Crec que el tema de la Generalitat és una 

altra qüestió, amb un altre transfons polític. 

 



 
A continuació es sotmet a votació el punt núm. 4 de l’ordre del dia relatiu a 
l’aprovació d’actuacions inversores projectades per presentar a la convocatòria 
del Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 25,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i  
corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (6). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 
 
Seguidament el Sr. Alcalde posa a votació el punt núm. 6 de l’ordre del dia 
relatiu a la delegació del Ple a la Junta de Govern Local la competència per a 
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis no previstos en els pressupostos 
per a 2009, i integrats en el Fons Estatal d’Inversió Local. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, passa a tractar la resta de punts 

de l’ordre del dia (núm. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10), tal com es va acordar en la Junta de 

Portaveus és un Ple amb el temps d’intervencions pactat, com s’ha fet tradicionalment. 

Després d’aquesta breu introducció, hi haurà una intervenció de la Sra. Montserrat 

López, consellera delegada de Serveis Centrals, d’un màxim de 20 minuts, en què 

exposarà els punts essencials del pressupost municipal i les ordenances. A 

continuació s’obrirà un torn d’intervencions dels grups municipals del Govern, amb un 



màxim de 5 minuts per a cadascun dels grups del Govern. Després es donarà pas a 

les intervencions dels grups municipals de l’oposició, amb 15 minuts per a cadascun 

d’ells; de menor a major. Tot seguit hi haurà rèpliques del Govern Municipal que 

intervindrà la Sra. Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals amb un 

total de 20 minuts, el torn de cloenda de l’oposició amb un màxim de 5 minuts per grup 

i, finalment, un petit tancament a càrrec de l’Alcalde abans de procedir a la votació, 

que tot això tindrà una durada de 120 minuts repartits a parts iguals entre el govern 

municipal i l’oposició.  

 

 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, comença 

el seu discurs recordant que el Programa d’actuació municipal, el pressupost general 

de l’Ajuntament, així com la plantilla municipal i les ordenances fiscals van ser 

aprovats inicialment pel Ple en la sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 

2008.  

Durant el termini d’exposició al públic que es va produir tot seguit,s’han presentat les 

següents al·legacions: 

 Bústia: 10 
 Per escrit: 47 (de la FAVM, AVV Havana i Rodalies, AVV Cerdanyola, AVV 

Cirera, AVV Mataró Centre i el Consell municipal del patrimoni). 
 Grups municipals: 

o CiU: 104 
o PP: 65 
o CUP: 15 fora de termini 

 
En total s’han presentat 226 al·legacions, de les quals n’hem acceptat totalment i 

parcial un 53 % i hem desestimat el 47 % restant. 

Fruit d’aquestes al·legacions, hem modificat el Programa d’actuació municipal, 

incorporant 33 noves accions, i modificant-ne 10. El conjunt d’aquestes accions 

modificades o incorporades no impliquen modificacions pressupostàries, ja que es 

preveu que amb els recursos interns de què disposem, hi puguem fer front. 

 

Respecte al pressupost municipal, dins del termini d’exposició esmentat, s’han produït 

tres fets que ens han obligat a modificar la nostra proposta inicial. 

 
 El 1r,  l’aprovació del Reial Decret –Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es 

crea el fons Estatal d’inversió local.  



Com hem comentat abans les actuacions del fons no poden formar part del 
pressupost 2009. Per això, hem traslladat accions del nostre pressupost 
d’inversions a la convocatòria del Fons estatal d’inversió local, fet que ens ha 
permès alliberar recursos que podrem destinar a altres conceptes: de redacció 
de projectes, despeses de direcció, seguretat i prevenció de les o res 
contractades a traves d’aquest fons. 
Hem disminuït  unes partides  per import de 857.000 € i hem augmentat d’altres 
pel mateix import. 
Aquestes modificacions no impliquen en cap cas una disminució del nostre 
esforç inversor. 
 

 En segon lloc, la necessitat d’incorporar al nostre pressupost les obligacions 
econòmiques derivades de l’expropiació de la finca del Bon Recés. 
Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga 
l’Ajuntament a pagar 1.291.358,80 euros més dels que a havia pagat 
anteriorment per l’expropiació de l’esmentada finca. Es proposa incorporar al 
Pressupost 2009 el pagament d’aquest import , i finançar-ho  amb un increment 
del préstec a concertar pel mateix import per no rebaixar l’esforç inversor que 
es va preveure inicialment, i que seguim considerant necessari per fer front a 
l’actual conjuntura econòmica. 
 

 La darrera modificació es produeix com a conseqüència de l’extinció de 
l’Organisme Autònom de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, que es va 
aprovar fa uns dies durant el ple ordinari del mes de desembre. Aquest fet 
obliga a traspassar les partides que teníem assignades a l’esmentada Escola 
Universitària, a la Fundació Tecnocampus, un total d’1.786.637,74 €).  

 
 

Després d’aquestes modificacions, el nostre pressupost total és de 127.916.023,42 

euros. Que suposa una variació respecte al pressupost inicial del 2008 del 2,18%, 

mentre que a l’octubre s’havia aprovat inicialment una variació de l’1,14 %. El que 

representa un pressupost consolidat de 235.527.172,52 € total del pressupost 

consolidat disminueix en un 11,29% en relació al del 2008.   

 

Pressupost que ve marcat clarament per una austeritat en la seva confecció,  tal com 

vam explicar a l’aprovació inicial. Dins les mesures que el pressupost 2009 

incorporava n’hi havia dues que requerien la seva aprovació formal pel Ple municipal, 

ja que modificaven acords anteriorment adoptats: la congelació de les  retribucions 

dels membres electes i alts càrrecs de la nostra administració, i la congelació de les 

subvencions que reben tots els grups polítics per fer front a les seves despeses de 

funcionament. 

 

 

 



ELS CONTRACTES PROGRAMA: 

Juntament amb l’aprovació definitiva del pressupost, portem a l’aprovació els diferents 

contractes programa entre l’Ajuntament i les seves societats municipals, i amb  Entitats 

Públiques empresarials. 

Els contractes programa són l’eina que ens permet articular les relacions i els 

mecanismes de coordinació entre l’administració matriu, l’Ajuntament, i les seves 

entitats dependents. Es basa en l’adquisició de compromisos per ambdues parts, i en 

la rendició periòdica de comptes.  

Més enllà d’això, els nostres contractes programa, també intenten analitzar els 

comptes de resultats previsionals en un període de tres anys i les principals actuacions 

previstes per aquest mateix període. 

 

Globalment podem dir que PUMSA i les seves societats vinculades presenten 

variacions notables en els seus comptes de resultats respecte als previstos en els 

anteriors contractes programa, fruit de l’actual conjuntura econòmica. 

Els endarreriments en les actuacions urbanístiques de sectors en desenvolupament 

com Porta Laietana, la Farinera, Rda. Barceló i el Corte Inglés, i els endarreriments en 

les promocions dels aparcaments que gestiona GINTRA condicionen els resultats 

d’aquestes empreses. 

Aigües de Mataró també es veu afectada per la conjuntura econòmica i l’augment de 

costos de l’aigua,  però malgrat això, segueix invertint constantment en la millora de la 

xarxa d’aigua i clavegueram. 

Pel que respecta a Mataró Audiovisual, cal destacar la previsió de nous serveis per 

l’encomana de gestió del segon canal públic de televisió digital terrestre pel Maresme 

Nord, que consolida el seu model de prestació de serveis a la Televisió digital 

terrestre. 

Pel que fa a l’EPE Tecnocampus, cal tenir en compte que hores d’ara l’activitat està 

centrada en la construcció del Parc Tecnocampus i la integració del projecte 

universitari a les seves instal.lacions. 

Aquest projecte és cabdal per la nostra ciutat. Està condicionat enormement per 

l’actual situació conjuntural: a les fluctuacions del mercat financer, al descens en els 

costos d’obra de tot el projecte i també a la revisió de l’escenari econòmic i financer de 

tot el paquet global.  



Ha estat el principal objectiu d’aquest contracte programa. On destaca sobretot: el 

reajust en el cost de l’obra, l’increment de la càrrega financera a llarg termini, i les 

noves operacions que ens permeten finançar part de l’obra com: l’aportació de 

CETEMSA, els ajuts rebuts per part del Ministeri d’Educació i Ciència, i la reducció i 

endarreriment en el finançament a càrrec dels beneficis del desenvolupament de 

sectors urbanístics. 

 

 
ORDENANCES FISCALS: 

Dins del termini d’exposició al públic, s’han presentat un total de 33 al·legacions: 

22 del grup municipal del PP 

8 del grup municipal de Convergència i Unió 

3 de la Cambra de Comerç 

Totes elles han estat desestimades. 

 

Dins d’aquest mateix termini, s’han incorporat tres modificacions: 

La primera per introduir una millora pel contribuent, incrementant el termini per 

sol·licitar la bonificació a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa en casos de transmissió per defunció. Amb aquesta modificació, l’ampliem 

fins la data de finalització del termini per pagar la liquidació. 

La segona modificació és per incentivar la promoció de la nostra ciutat, introduint una 

quota zero per ocupacions de l’espai públic per rodatges cinematogràfics no 

publicitaris però amb valor cultural i de promoció de la ciutat. 

La darrera modificació s’ha introduït com a conseqüència de l’aprovació de les tarifes 

del transport urbà del sistema tarifari integrat. Cal remarcar que en el plec de 

condicions que aquest Ajuntament va aprovar el març del 2008 per la prestació del 

servei del transport públic, es va estipular que les tarifes a aplicar convergirien 

plenament amb les del Sistema tarifari integrat de l’autoritat del transport urbà. 

Després de la nostra aprovació inicial l’ATM ha variat lleugerament les tarifes, i ha 

previst una nova tarifa T12 per menors de 12 anys. 

 

LA NOSTRA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

Els nostres recursos humans son la principal eina de la que ens dotem per fer front al 

conjunt de serveis que prestem a la nostra ciutat. La proposta d’aprovació del 



pressupost  incorpora l’estimació de la nostra plantilla, i dels llocs de treball de la 

corporació. 

La nostra proposta d’aprovació del pressupost inicial preveia  la modificació de la 

plantilla municipal. Durant el termini d’exposició al públic del pressupost, s’ha rebut 

l’informe preceptiu de la representació social de l’Ajuntament, on s’han detectat dos 

errors que cal corregir, i que fan corregir el nombre de places que s’amortitzen de la 

nostra plantilla en dues més, ja que per error no constaven com a vacants, son un 

oficial de primera que des del 2005 no havia estat ocupada, i no constava com a 

vacant, i un vigilant del centre d’acollida, que es reconverteix. 

Per altra part, el pressupost municipal incorpora també la previsió dels llocs de treball 

de la nostra corporació, i aquesta relació, ha d’incorporar formalment tant les 

variacions en l’organigrama que s’han produït al llarg de l’exercici com les revisions 

dels llocs de treball i les modificacions per canvis de funcions. 

 
Les principals variacions produïdes son les derivades de: 

1) Modificacions a l’organigrama municipal aprovades al llarg del 2008: 
a. La creació al mes de maig de la Secció d’Espais Naturals, i la supressió 

de la Secció de Residus i Neteja. 
b. La modificació ja anunciada reiteradament de l’organigrama de 

Recursos humans: 
- El Cap del Servei de RRHH passa a denominar-se Director de 
RRHH., amb una posició orgànica que li permet una posició més 
estratègica a l’hora de dirigir i coordinar tota la gestió dels RRHH 
de la corporació. A l’hora es crea el Cap del Servei de Relacions 
laborals i assistència jurídica, i de Desenvolupament i 
organització.  

c. La modificació de l’organigrama de presidència amb la creació del 
gabinet d’alcaldia: 

- Es crea el lloc de treball de Cap del gabinet d’alcaldia, assignant 
noves funcions a la secretaria d’alcaldia, i suprimint el de 
Comunicació, i es crea el Cap de la Secció de premsa.  

2) Revisions de llocs de treball com a conseqüència de procediments de 
valoració:  

a. Revisió del lloc de treball d’auxiliars de servei fruit d’un intens treball de 
definició de les seves competències, i de l’acord amb els sindicats que 
es va ratificar a l’anterior sessió plenària. 

b. Revisió del lloc de treball del Cap del Servei de Benestar social, fruit de 
l’increment exponencial dels serveis a prestar com a conseqüència de 
la llei de Serveis socials i de dependències 

c. Revisió del lloc de treball del Cap del Servei d’Atenció Ciutadana fruit de 
la necessitat d’obrir nous canals d’atenció al ciutadà. L’atenció 
telefònica, la telemàtica, amb nous serveis com la bústia i la carpeta 
ciutadana, que ens permeten oferir millor informació i atenció als 
nostres ciutadans, però a l’hora exigeixen una gran tasca de 
coordinació interna dins l’Ajuntament, per tal de prestar aquests serveis 



d. Revisió del lloc de treball de la Cap de Disciplina que presta serveis en 
dues àrees diferenciades, amb majors competències i recursos a 
gestionar. 

3) Finalment, 3 modificacions puntuals de funcions de llocs de treball: Capatàs del 
magatzem municipal, un auxiliar administratiu de mobilitat que abans prestava 
els seus serveis al servei d’habitatge i llicències d’obres, i ara els prestarà a 
mobilitat fuit del canvi de competències en matèria de llicencies de guals. I 
l’auxiliar administratiu de protocol, que abans estava descrit com a auxiliar 
administratiu. 

 
Finalment, també es porten a l’aprovació dues modificacions puntuals de l’Institut 

Municipal d’Acció Cultural, i de l’EPE Mataró Audiovisual. 

 
En definitiva, presentem avui per a la seva aprovació definitiva un pressupost de més 

de 235 milions d’€, equilibrat i valent, que només pretén donar resposta a les 

necessitats de la ciutat, és a dir als seus ciutadans,  amb la intenció d’encarar el futur 

més immediat amb força per assolir els reptes que tenim plantejats i superar la 

conjuntura socioeconòmica en què ens trobem. Un pressupost que no és expansiu 

com fins ara, sinó que conté la despesa per prioritzar-la en aquells aspectes que  

considerem necessaris en aquests moments: promoure i generar ocupació, atendre a 

les persones amb dificultats socials, crear més habitatge públic, atendre a les 

necessitats d'escolarització i prestar serveis de qualitat. 

Un pressupost que conté un esforç inversor molt important de 110 milions d’€ en 

promoció econòmica, habitatge, aparcaments, equipaments educatius i socials.  

Perquè creiem que  en aquests moments de crisi, l’administració ha d’esdevenir el 

motor que impulsi el què la societat necessita i sobretot generar confiança. 

Abans d’acabar, voldria  agrair la  col·laboració de tots els grups municipals, entitats, 

associacions i ciutadans que han presentat al·legacions, així com també la implicació 

de tots els consells de participació municipals. 

Per últim, vull destacar i agrair l’esforç dels tècnics municipals en els darrers mesos, 

molt especialment de l’Àrea de Serveis Centrals. 

 
 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, passa a fer una valoració positiva del pressupost 2009 de l’Ajuntament 

de Mataró. 



L’opinió del nostre grup, ja ho vam comentar en el ple del mes d’octubre, és que els 

pressupostos han de complir dos requisits: que sigui realitzable i que els seus 

objectius siguin ambiciosos, és a dir, que incorporin un certe repte de futur que 

estimulin els qui l’han de portar a terme. En aquest sentit, és indubtable que donades 

les circumstàncies actuals afrontem un grandíssim repte. Creiem que aquest 

pressupost i les seves accions concretes representen una continuació lògica del Pacte 

de Govern pel període 2008-2011, signat pel PSC, per ICV-EUiA i nosaltres mateixos, 

amb els corresponents ajustos, que compleix sobradament les dues premisses 

esmentades. 

L’acció de govern del 2009 està composada per un munt d’iniciatives, totes elles amb 

una forta orientació als ciutadans, a les necessitats de les persones, a l’entorn dels 

tres eixos que constituïen l’acord de govern: la ciutat pensada per a les persones, en 

primer lloc; la ciutat, territori i desenvolupament econòmic, en segon; i, per últim, 

l’Ajuntament al servei de les persones.  

Des del nostre punt de vista, aquest pressupost recull les principals prioritats per al 

proper exercici, que es podria resumir amb les dues paraules que sempre fem servir: 

cohesió i social, present i futura, a través de l’habitatge, urbanisme sostenible, espai 

públic, civisme, integració, benestar social, educació... i continua donant resposta 

també a alguna de les nostres prioritats com a grup municipal, en especial, pel que fa 

al desenvolupament econòmic des d’una visió estratègica pel que fa al 

desenvolupament de la ciutat i també en relació amb l’àmbit cultural. 

La regidora de Serveis Centrals ho ha explicat amb molt detall, però cal destacar que 

és un pressupost en què es redueixen en termes reals les despeses, però que, d’altra 

banda, és expansiu des del punt de vista de la inversió. La conseqüència de totes les 

accions incloses en el PAM 2009 són, doncs, unes xifres que constitueixen un dels 

majors esforços inversors de la història de la ciutat. 

Davant dels problemes actuals, crec que cal fer l’exercici d’humilitat de reconèixer que 

ni governants, ni economistes, ni gurús diversos saben exactament què cal fer per 

sortir d’aquesta situació, ni quin serà el calendari exacte de sortida. Sí que hi ha, no 

obstant això, uns certs terminis sobre les coses que cal fer. 

En primer lloc, algunes d’elles no corresponen a l’àmbit municipal, però hi hauria una 

millor regulació del sistema financer en un àmbit global. La segona, seria un retorn cap 

a un sistema productiu basat en la indústria manufacturera i de serveis destinats a la 

producció versus als sectors especulatius. Finalment, la intervenció directa i temporal 



de l’Estat en alguns sectors estratègics amb problemes: el financer, l’automoció, la 

construcció... 

La revisió en profunditat dels PAMs ha tingut l’objectiu final de fer aflorar recursos per 

dedicar el que la ciutat necessita en aquests moments. En un moment de crisi, el 

sector públic ha d’invertir i intervenir més per generar confiança als ciutadans i les 

empreses, sobretot les petites i mitjanes, i fomentar la demanda invertint i gastant més 

en allò que és més necessari i convenient. Perseguint, per posar de nou alguns 

exemples, la protecció i el benestar de les persones. En especial, els que més 

pateixen, tot ampliant l’atenció i els serveis a la gent gran i a les persones dependents, 

consolidant els serveis de benestar social, continuant amb l’esforç per garantir la 

convivència, el civisme, la seguretat a l’espai públic, fomentant la integració a través 

dels valors de ciutadania i respecte mutu de la nostra identitat com a societat 

d’acollida, desenvolupant junts el Pla de Nova Ciutadania o potenciant l’educació, la 

cultura i l’esport, com a elements de cohesió social i motors de la promoció de la ciutat.  

Però el que es necessita en aquests moments és també incrementar la despesa 

pública i deixar per a més endavant la preocupació per la possibilitat d’incórrer en un 

hipotètic dèficit pressupostari.  

Hi continua havent una gran necessitat d’habitatges a preus assequibles. L’habitatge 

representa quasi el 20% de les inversions totals del grup per al 2009. Els objectius 

marcats: inicis, continuació i acabats d’habitatge —en la seva majoria de lloguer—, 

adquisició d’habitatges usats, rehabilitació d’habitatges i en tot allò que això representa 

com a contribució a l’impuls del negoci de rehabilitació en front al negoci de nova 

construcció, l’increment de l’oferta de pisos de lloguer assequible... són una manera 

tangible de mesurar i seguir l’objectiu real no mesurable, no tangible, que és 

l’increment de la cohesió social i territorial.  

El volum de la inversió, però també la voluntat d’impulsar la col·laboració entre el 

sector públic i el privat, ens empenyarà a trobar entitats sense afany de lucre 

(cooperatives, fundacions), per tal d’aprofundir en convenis de cooperació que ens 

permetin construir habitatge social.  

Hem dit cohesió social i territorial, i en aquest sentit, alguns projectes haurien de servir 

per crear nous pols d’activitat a l’entorn de sectors concrets, de l’àmbit cultural: la 

biblioteca de l’Escorxador, el museu de Can Marfà, la rehabilitació de la Nau Minguell 

que allotjarà el Centre d’Indústries Culturals... Aquestes accions permeten mostrar la 

intenció del govern de la ciutat de revitalitzar el patrimoni de manera que sigui útil per a 

nous usos; la garantia de la seva conservació futura. 



Òbviament si les infraestructures de comunicació, telecomunicació, energètiques i de 

mobilitat fossin millors, la nostra activitat i capacitat de crear riquesa seria molt més 

alta. Però tot i el dèficit fiscal que pateix el nostre país i les grans dificultats d’inversió 

en més infraestructures i serveis, seguim disposant d’un teixit industrial diversificat de 

bon nivell. Aquest serà un dels objectius principals de l’àrea de desenvolupament urbà 

i urbanisme, la participació activa en les noves infraestructures (la línia orbital) i, en 

general, en totes les aportacions que es puguin fer des de l’Ajuntament al Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona, treballant per un model de ciutat compacte, 

cohesionat i equilibrat, a través d’un urbanisme sostenible i sobretot més participatiu, a 

través de nous plans integrals que es posaran en marxa i a través de la consolidació 

del consell assessor o urbanístic.  

Mataró, amb 120.000 habitants, és una ciutat important, capital d’una àrea d’influència 

molt gran, de més de 400.000 persones dins l’àrea metropolitana de Barcelona. Les 

activitats tradicionals d’agricultura i indústria, malgrat haver protagonitzat importants 

avenços, han arribat ja a una situació de maduresa. 

En la nostra opinió, el creixement de la qualitat de vida dels ciutadans no passa només 

per això que hem dit. És necessari aprofitar la situació estratègica de la nostra 

comarca per atraure activitats industrials amb un component elevat d’I+D o de serveis. 

Catalunya continua tenint un pes industrial molt important, i és la primera comunitat del 

país d’aquest àmbit, juntament amb el País Basc. Però cal tenir en compte que la 

indústria avui ja no és el que era fa uns anys, també hem de comptar amb els serveis 

a les empreses, transports, enginyeries, consultores... el que es podria considerar 

nova indústria i que hores d’ara ja representa un 40% de les empreses catalanes, el 

57% dels ocupats i 60% del valor afegit que es produeix a Catalunya.  

Aquesta nova indústria de serveis de valor afegit haurà de constituir l’eix central de la 

nova economia catalana de futur. Creiem que cal anar més lluny. 

Així cal entendre la continuació de les obres del TecnoCampusMataró i del seu entorn 

universitari i empresarial a Mataró i el Maresme, que representen un 25% del total de 

la inversió del 2009. Acompanyar i ajudar els emprenedors de Mataró i atraure els 

d’arreu. No cal que comenti l’increment del sector distribució de Mataró del 2009 

perquè tothom el sap. 

Finalment, insistir en la valoració positiva d’aquest pressupost: un pressupost realista, 

possible, però no fàcil, i alhora un gran repte per a la ciutat i tots nosaltres.  

 

 



 

La senyora Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds 
i Esquerra Unida i Alternativa, recorda que ja han explicat des del seu grup que 

sobretot en moments de crisi és quan les administracions públiques han de garatir el 

benestar per a tothom. 

Nosaltres creiem que aquest pressupost, també modestament, ajudarà a què avui, 

amb aquest accent especial en les polítiques socials, tant famílies com gent gran, 

infants... puguin tenir una vida millor. 

Els ajuntaments no tenim la vareta màgica, ni podem combatre una situació global 

causada pel mal funcionament d’un sistema inhumà que expulsa persones, mentre 

que a d’altres els proporciona riqueses immorals. Però estem convençudes que el 

govern de l’Ajuntament de Mataró es dota d’una eina per posar a disposició de la 

població tots els recursos de què disposa amb el major repartiment possible i girant 

cap a aquells que més ho necessiten.  

Els serveis socials, l’educació, l’habitatge i les polítiques de promoció econòmica es 

veuran enfortides amb aquest pressupost. Ha passat el temps d’exposició pública, que 

ha servit per millorar el PAM municipal amb les aportacions que s’han fet des dels 

grups municipals, però també des de les entitats locals. Sincerament estem 

convençudes que aquest pressupost dels últims 4-5-6 anys és un dels més participats, 

tot i estar en un moment en què tothom ha hagut de ser conscient que no podia 

demanar la lluna, tot i que sí que pensa en la ciutat i en la cohesió. 

En aquest sentit de la cohesió social, nosaltres entenem que el govern de la 

Generalitat, juntament amb els ajuntaments, ja porten 4 anys treballant en projectes 

importants, com el de Cerdanyola i el de Rocafonda-El Palau-Escorxador; el que s’ha 

vingut a dir Llei de Barris. Sembla ser que el govern de l’Estat ara s’ha adonat que els 

ajuntaments podien ser una eina molt important per als canvis en el territori i la cohesió 

social. Per tant, aquest pressupost també dóna resposta a aquests projectes que ja fa 

anys que estan funcionant. 

Avui hem tingut una notícia per part de l’Estat sobre el fons extraordinari per a 

l’aplicació de la Llei de la Dependència. Catalunya tindrà 62 milions d’euros. Això vol 

dir que els ajuntaments també haurem de treballar, en aquest cas juntament amb la 

Generalitat, per distribuir els recursos entre totes les persones dependents que en una 

primera fase ja han estat dictaminades, i que també anirà a millorar els serveis 

residencials que es donen i a les famílies. 



Per tant, l’Ajuntament de Mataró que deu ser dels pocs que té una estructura tècnica –

amb dues persones més en capítol I– podrà fer una bona feina de portar recursos cap 

a la ciutat. Nosaltres diem que aquest és un pressupost que aprofita oportunitats. 

Pel que fa als anteriors punts que s’han votat, m’agradaria valorar molt breument 

aquest fons d’inversió extraordinari de l’Estat. Nosaltres ho hem dit reiteradament i 

coincidim amb tots els grups en què no és el model de finançament que volem tots els 

ajuntaments, perquè necessitem recursos econòmics per al corrent, podríem dir, i, per 

tant, entenem que és una aportació extraordinària, però que és veritat que caldria que 

es prorrogués fins al 2010, per motius de volum de feina i perquè els ciutadans i 

ciutadanes necessiten més temps, un any més. 

Finalment, aquest pressupost significarà un volum de feina molt important, tant per als 

serveis tècnics, com a nivell d’interlocució política, molt intensa, amb les entitats i els 

territoris. Aprofito per felicitar la feina feta pels tècnics . 

 

 

El senyor Bassas, portaveu del grup municipal del partit Socialista, reconeix que 

efectivament aquest període entre l’aprovació inicial i la definitiva del pressupost ha 

estat important.  

Ha estat un període en què hi ha hagut un procés de participació important: dubto que 

cap altre municipi de les nostres característiques emprengui tantes accions per la 

transparència i participació dels seus comptes, que ha aportat també la modificació  

d’alguns aspectes del PAM. 

S’han presentat els contractes programa de les empreses municipals que permeten 

unes grans inversions en el conjunt de la ciutat, que generen ocupació i que avancen 

en la transformació que li convé a la ciutat. Aquests contractes són uns instruments de 

gestió que ens permeten ser més eficaços. 

S’han presentat també al·legacions que s’han comentat i també hi ha hagut aquesta 

novetat del Fons Estatal d’Inversions, que ens ha permès completar en un percentatge 

important un seguit d’inversions caracteritzades, com s’ha dit, per la seva capacitat 

d’ampliar el programa d’inversions per aquests anys; inversions que creen ocupació, 

donen un impuls al sector de la construcció (tocat especialment) i, sobretot, un impuls 

a les inversions locals. 

Aquest pressupost, recordem, davant la situació de crisi econòmica recull tres coses 

importants: rigor pressupostari, és a dir, contenció en la despesa, que és possible 



perquè s’han fet els deures prèviament quan hi havia vaques grasses perquè hi pugui 

haver reducció en la despesa corrent, i manteniment de la pressió fiscal, que fa que no 

carreguin sobre les famílies l’increment de la necessitat de finançament, i que alhora 

es pugui atendre les principals despeses que existeixen i que es reforcen en els 

períodes de crisi. 

Per exemple, aquest seria l’altre objectiu, les polítiques de cohesió social. Fa falta ara 

més que mai habitatge públic, reformes als barris, centres escolars, aparcaments, 

millores en el transport públic.  

El tercer objectiu és l’impuls a l’economica productiva. La primera gran inversió 

d’aquest gran pressupost és el TecnoCampus i així s’asseguren una sèrie d’inversions 

públiques i privades que la ciutat necessita per a la seva transformació, ocupació. Es 

fa també una opció per les infraestructures de comunicació, culturals i esportives.  

L’ocupació i el futur dels nostres ciutadans i la seva cohesió social són les dues grans 

línies estratègiques de l’acord de govern que vam signar els tres partits que formem 

avui el govern de Mataró. Aquest pressupost permet mantenir un rumb de creixement i 

un rumb de transformació que permeti més feina i, sobretot, que aquesta crisi no 

recaigui sempre en els mateixos.  

  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura 
d’Unitat Popular, comença dient que aquest any ve marcat per la crisi econòmica 

mundial. Les famílies i ciutadans del carrer són el qui més noten aquesta crisi 

estructural del capitalisme, però són també els ajuntaments qui pateixen una crisi i una 

modificació en els seus pressupostos municipals.  

Ara bé, si no hi ha prou diners cada cop ens trobarem davant més situacions que fan 

perillar l'execució de polítiques d'esquerres, centrades en l'atenció de les necessitats 

dels sectors i classes populars de la nostra ciutat: 

Així ens podem trobar cada any un perill més gran en: 

a) En la deixadesa i desatenció social (pràctica que afavoreix situacions de 

clientelisme). 

b) En l’augment de la fiscalitat indirecta (en comptes de gravar les rendes més altes). 



c) En les privatitzacions i externalitzacions de la gestió de serveis públics (la qual cosa 

no és cap garantia de bon servei i estableix la base de futures exclusions). 

d) I també en més accions urbanístiques destinades a generar plusvàlues immediates, 

directes o indirectes, i que provoquen aquest model de ciutat que patim. Potser sí que 

van generar rendes, però ara tenim una ciutat sense possibilitat de donar els serveis 

que es mereixen els mataronins i mataronines. 

El que tenim aquí és un problema estructural, un problema generat pel règim 

capitalista, que té unes contradiccions que acabem pagant generalment els més 

febles.  

Amb la situació actual, en el context d'una economia municipal en recessió, sense 

nord, no escapa a ningú que el govern de Mataró a més de l'escassa voluntat política 

que el caracteritza també té poca capacitat d'intervenció. Actualment les decisions 

més importants que afecten la ciutadania de Mataró, la definició de les actuacions 

prioritàries i l'ordenació de l'urbanisme estan malauradament cada cop més a les mans 

dels interessos del capital immobiliari i de multinacionals com El Corte Inglés. 

Ara tenim un govern lligat de peus i mans que depèn de l’arribada de El Corte Inglés 

per poder fer quadrar els seus comptes. El Govern ja no pot decidir si vol o no vol la 

seva arribada; aquest debat ja no el deuen tenir al si del tripartit, senzillament perquè 

la viabilitat dels pressupostos que es presenten en els propers anys depèn d’aquesta 

arribada. Això vol dir que ens el faran empassar amb un tub si cal. El tripartit han estat 

incapaços de liderar les transformacions necessàries que molts anys enrere ja 

anunciaven aquesta crisi que patim actualment. 

Des de la CUP no ens cansarem de denunciar que aquest problema el pateixen tots 

els municipis dels Països Catalans i està estretament lligat al secular espoli fiscal i 

dèficit d'inversions a què ens sotmet l'Estat espanyol, mani el PP o mani el PSOE, que 

en aquest punt no difereixen pas massa. Davant l’actual crisi que molts municipis 

patim i patirem, el govern espanyol es treu de la màniga uns diners (recepta Zapatero) 

per sortir de la crisi. Fixem-nos com aquesta gran solució del govern espanyol 

consisteix en aquest real decret que preveu transferir 177 euros per habitant. Quan el 

que ens està robant cada anys, segons les aproximacions aparegudes als mitjans, 

l’Estat espanyol és de 2.622 euros per habitant i any, i aquesta és una xifra que 

augmenta any rere any. Per sortir de la crisi ens en deixen 177, però és que cada any 

són 2.622 que no retornen. Aquí hi ha un decalage important i nosaltres ens 

preguntem on són tots aquests diners que els ciutadans paguem i no veiem retornats  



en serveis... Cal millorar la capacitat del nostre Ajuntament per fer les inversions en 

equipaments i serveis socials que tant necessitem.  

En les condicions actuals, és de rigor recordar i tenir present que, si acceptem les 

actuals regles del joc, continuarem depenent de la caritat del govern espanyol.   

També ens volem afegir al desacord general que des del municipalisme es té davant la 

llei general d’Estabilitat pressupostària, que impossibilita als municipis a crear noves 

inversions des de l’administració pública. Aquesta llei prima que només la inversió 

privada assumeixi la construcció i gestió dels serveis. 

La CUP ja va veure l’any passat la poca rellevància que té presentar esmenes al 

pressupost i al PAM, no només perquè se’n deneguen la majoria, sinó perquè, a més, 

hi ha el concepte del sí parcial, que és una forma poc objectiva a l’hora de valorar la 

proposta i el seu resultat.  

Enguany tornem a denunciar que el PAM del govern amb prou feines concreta les 

accions, de manera que en funció de la manera com ho entengui el polític o política es 

duran a terme. El PAM del govern, tot sovint dóna la impressió que és un gran calaix 

de sastre. 

Des de la CUP hem fet un important esforç per aportar al·legacions d’especial interès 

pel conjunt dels mataronins i mataronines, però on hem esmerçat més esforços ha 

estat en l’habitatge, perquè l’accés a aquest es un dels grans problemes que tenim i de 

molta controvèrsia i contradiccions, en tant que els ciutadans cada dia tenen més difícil 

l’accés a un habitatge digne, quan precisament els darrers anys són els de més 

construcció. Vaja quina paradoxa! 

La CUP hem proposat establir una moratòria urbanística de manera que no es 

construeixin més habitatges fins que la gran majoria dels que estan construïts siguin 

ocupats. Cal, per tant, primer fer un estudi del mercat, veure la situació i quines són les 

nostres necessitats. Per a l’accés a l’habitatge les nostres accions no són suficients i 

cal impulsar d’una manera més decidida el tema del lloguer públic.  

A les esmenes també hem volgut blindar les zones que inicialment eren qualificades 

com a serveis perquè no s’hi puguin construir pisos, tal com ha estat passant al llarg 

d’aquest any. Per desgràcia, les cases de cós continuen enderrocant-se. Nosaltres en 

proposem la rehabilitació, i ho fem malgrat potser hi arribem tard.  

Pel que fa a la cultura, estem pensant que som una ciutat deficitària en infraestructures 

i hem afegit dues esmenes per iniciar els treballs en dues instal·lacions prioritàries: 

començar a decidir l’emplaçament de la tercera biblioteca pública i crear un espai 



polivalent per activitats culturals i esportives sota cobert. Es una reclamació que la 

CUP l’anem exigint sempre perquè pensem que és molt prioritària. 

En la planificació urbanística, creiem que cal protegir les zones dels Turons i el Sorrall 

per evitar que s’hi construeixin habitatges. També caldria aturar el creixement de les 

urbanitzacions de la perifèria de la ciutat.  

El PAM 2008 parlava de protegir la zona de les Cinc Sènies i només s’ha fet una 

reunió presentatòria per complir l’expedient. A les esmenes volem i exigirem més 

compromís per tenir enllestit el Pla Especial de les Cinc Sènies el proper any 2009, i 

ho fem perquè creiem que és urgent desenvolupar programes de difusió dels 

productes que estan elaborant allà, obrir nous mercats de proximitat, desenvolupar 

projectes d’agricultura ecològica, facilitar l’accés de joves a terres de conreu; de tot 

això, no hi ha cap partida destinada en aquest sentit.  

L’actual crisi econòmica va molt lligada a un sistema productiu que degrada el nostre 

planeta terra i genera efectes molt perillosos com el canvi climàtic. A les nostres 

esmenes proposem canvis importants com iniciar un procés que condueixi al 

tancament de la incineradora per començar una nova gestió dels residus urbans. 

Segurament és una tasca complexa que necessitarà de la intervenció del govern, però 

també una nova cultura dels ciutadans davant dels residus. És prioritari. 

Un altre dels aspectes lligats a aquesta crisi econòmica són els consums energètics 

que generen una dependència econòmica des dels preus del petroli i les polítiques de 

les multinacionacionals que generalment superen l’abast dels governs estatals. Potser 

aquesta crisi sigui una oportunitat per reflexionar sobre el nostre model de mobilitat, i 

apostar per sistemes alternatius que passin per un urbanisme més ordenat i l’impuls 

definitiu del transport públic com a alternativa al cotxe privat. 

Així les nostres esmenes començaven a guiar els passos perquè els protagonistes 

d’aquesta mobilitat siguin els vianants, el transport públic i les bicicletes davant d’un 

cotxe privat i violent, i que genera també un caos circulatori diari. En aquesta línia, 

també hem presentat una esmena perquè d’una vegada per totes s’acabi construint 

aquesta línia d’autobusos interurbans que tant necessita la ciutat.  

L’actual crisi també la podem aprofitar per promoure i replantejar estructures de treball 

i de consum. Des de la CUP volíem afegir al PAM fomentar el cooperativisme de 

treball i consum com una nova estructura social transformadora basada en la qualitat 

dels productes i serveis. Es tractaria de posar la qualitat de vida de les persones per 

davant del consum com a única font generadora de riquesa. 



També proposem impulsar referèndums importants. Són eines que a la ciutat mai les 

hem provat i pensem que seria un bon impuls per a la participació ciutadana, i més en 

una ciutat de 120.000 habitants, amb tants interessos diferents.  

També creiem que a Mataró és important poder disposar de mitjans de comunicació 

públics, com ara la televisió Maresme Digital TV, però nosaltres hem cregut que 

davant d’aquesta escassetat de recursos, hem proposat amb una esmena replantejar 

les inversions en el Maresme Digital TV, atès els alts costos que ens suposa per al 

govern municipal i atès que actualment tenim un servei que ja està oferint aquesta 

informació amb un caire públic des de la TVM. 

Finalment, proposem mesures al PAM, perquè des del municipalisme es facin passos 

cap a la sobirania fiscal i, concretament, afegir al PAM crear una plataforma de 

municipis dels Països Catalans per començar a gestionar directament els impostos 

dels ciutadans i les ciutadanes, de cara a evitar aquest espoli fiscal sostingut a què 

l’estat espanyol ens té sotmesos. Ens cal un gir de 180º que enforteixi el municipi amb 

un govern independentista capaç de reclamar el que ens pertoca i no l’actual política 

masella que claudica a les exigències dels partits espanyols als quals alguns dels 

grups del govern municipal hi pertanyen o en donen suport. Aquest canvi és l’únic que 

pot garantir el desplegament de polítiques socials de cohesió capaces d’oferir els 

serveis que necessitem així com un model de ciutat sostenible que respecti les 

persones, la natura, la biodiversitat. 

 

A tall de resum, destacaré el motiu del nostre vot contrari als pressupostos municipal i 
a aquest PAM: 

-La nul·la voluntat de plantar cara a l'espoli fiscal que ens roba Espanya cada any. 

-La nul·la voluntat de desplegar un procés de participació ciutadana en l'elaboració del 

pressupost. 

-Per no comprometre’s en el Pla Especial de les Cinc Sènies. 

-Pel continuisme en un model de ciutat basat en el creixement urbanístic per sobre la 

qualitat de vida del mataronins i mataronines. 

-Per negar-se a rehabilitar i preservar les cases de cós. 

-Per no qüestionar la incineració de residus i vendre'ns la moto del tub verd. 

-Per l'aposta que fa per les externalitzacions. 

-Per la concepció restrictiva de la participació i de l'espai públic; formalment es 
contempla, però a la pràctica s'està veient que els canals de participació no funcionen i 
massa sovint són una mera corretja de transmissió dels interessos del govern i dels 



sectors econòmics dominants. Per no plantejar-se seriosament un model de mobilitat 
que prioritzi el transport públic davant del cotxe privat.  
 

 

 

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, admet que no podria dir res essencial diferent al que ja va dir el seu grup a 

l’aprovació inicial, i, per tant, per no ser reiteratiu, s’estalviarà entrar-hi al detall. 

Aquest és un pressupost que probablement més que mai està fonamentat en 

incerteses, no solament per la situació general, sinó també perquè la gestió i els 

comptes de l’any que ve estan basades en alguns fets que a dia d’avui són incerts. 

En l’aprovació inicial vam dir que aquest debat hauria de ser el moment estelar de 

l’any municipal i que, en canvi, deixava poc lloc al debat ric, a l’obertura per part de 

totes les forces polítiques, a l’exposició de grans idees, perquè tot estava dat i beneït. 

Això era un risc, no només per a la política municipal, sinó per a la política en general. 

Perquè hi havia el perill que podrien vostès guanyar el debat numèric, però perdre 

cada dia més una mica la batalla del carrer, ja que la gent està cada dia més allunyada 

de la política.  

Em reafirmo més que mai en aquest temor, si volen. Les incerteses es tornen autèntics 

núvols amenaçadors, sentint termes com “és un pressupost valent però contingut”, 

“amb un gran esforç inversor”, “que dóna molta confiança”, “ambiciós però possible”, 

“realista però no fàcil”, “més participat que mai”, “que dóna resposta a tot”, “rigor 

pressupostari”... És difícil sentir més elogis, més cofoisme en tan poc espai de temps. 

De fet, si jo tingués el sentit escènic que té el meu company, el Sr. Ferrando, els 

podria proposar, fins i tot, un espectacle-endevinalla de cara al proper pressupost. Em 

tancaria en un convent de clausura dels que hi ha a la ciutat, amb un notari, per 

suposat, i, un cop aprovat el pressupost, em comprometo a venir aquí amb el micròfon 

i probablement endevinaria cadascun dels discursos que han fet vostès. M’equivocaria 

poc... i, evidentment, el sentit del vot l’encertaria segur, i també la resposta de la Sra. 

López i el resultat de les al·legacions al PAM i a les ordenances fiscals. 

Per tant, i aquest és el primer element de reflexió, falta el sentit de grandesa que 

hauria de tenir aquest debat, d’enriquiment de la política municipal.  

D’altra banda i en segon terme, els ciutadans el que volen és esperança, i l’esperança 

la dóna la confiança. Vostès deien que aquest és un pressupost que dóna confiança, 

però la veritat és que no han canviat vostès la manera de fer tot el procés del 



pressupost. Van assegurar la seva majoria i insisteixo en què s’ha desaprofitat una 

bona ocasió de trencar patrons habituals de fer les coses i haver pactat amb l’oposició 

uns pressupostos que en un moment complicat com aquest hagués estat important. 

Un ampli acord, com a mínim en les qüestions de més estratègia de ciutat, el que 

traslladaria a la gent és la sensació que estem units, però no ha estat així. Jo sé que 

és difícil, però els llenço de nou el repte, perquè l’any que ve es pugui canviar aquesta 

forma de fer les coses. 

En tercer lloc, dir que aquests pressupostos el que no haurien d’haver estat, no 

solament en la forma sinó també en el fons, és la consolidació d’un model, una manera 

de fer les coses, que ens ha permès en aquests anys de bonança anar fent, però que 

està demostrat que, com a ciutat, a nivell global i territorial, no han estat capaços 

d’impulsar-nos, ni tampoc han afrontat una renovació necessària en l’organització 

municipal. Ni han dinamitzat ni han obert horitzons nous i que són tan necessaris.  

La renovació de l’organització municipal que requereix una valentia i un lideratge moral 

que probablement vostès encara no tenen, ja s’hauria d’haver anat posant en marxa 

en aquest mandat. Seguint també, per cert, una directriu del propi PDES, que vam 

proposar nosaltres, i que tot i la bona voluntat d’aquestes reflexions de futur i projectes 

que la Sra. López ens ha fet en alguna comissió informativa, la veritat és que tenim 

molts dubtes que hi hagi la valentia suficient que requereix un repte com aquest.  

Aquesta reorganització ha d’enfortir qüestions tan importants com la concertació. O 

sigui, que no ens podem quedar només en les paraules. Algun bloc d’algun periodista 

local recollia aquests dies el canvi de discurs del Sr. Alcalde —no ho dic jo, ho deia el 

periodista— que de parlar de la ciutat per viure i treballar, ara parla de la ciutat que ha 

de ser capital territorial i de la ciutat de les oportunitats. Bé, d’això alguns ja fa temps 

que en parlem. I està molt bé aquest canvi de visió de les coses o que la Sra. Romero 

ens parli d’innovació, però al final hem d’anar de les paraules als fets, i els fets o les 

accions són les que consten al PAM. És aquí on hem de veure aquests canvis 

estructurals, aquestes visions estratègiques, aquest eliminar inèrcies, aquest introduir 

la cultura de la despesa a la que feia referència el Sr. Teixidó enmig del seu gran 

discurs... Això requereix la convicció que hem de concertar políticament, socialment i 

culturalment, perquè avui dia no podem planificar només la ciutat en termes de 

carències d’infraestructures, d’equipaments, d’habitatges... i s’ha d’anar molt més 

enllà, perquè les relacions entre els ciutadans són cada dia més complexes i la gestió 

de govern ha d’assumir aquesta complexitat. Això només es pot assentar sobre la 

base d’uns valors compartits i un projecte comú. D’aquí la necessitat que en el procés 

pel pressupost en un moment com aquest canviïn vostès aquesta manera de fer les 



coses. Això serà el que torni la confiança i la il·lusió a la ciutat, perquè el futur passa, 

com deia, per la concertació política en les grans qüestions, però també en la 

concertació social per tirar-les endavant.  

La creativitat en la innovació, Sra. Romero, són processos que combinen accions 

individuals amb contextos i dinàmiques socials que han d’impulsar vostès des de 

l’Ajuntament. Per cert, a les ciutats això és més propici que en altres àmbits territorials.  

Per últim, tampoc puc fer cap comentari especial. Esperàvem per part del nostre grup 

municipal quina seria la resposta a les al·legacions al PAM i als vots particulars a les 

ordenances, i res s’ha sortit del guió, Sra. López, malgrat li agraeixo l’amabilitat i el bon 

tracte que vostè ens ha dispensat, però al·legacions i vots particulars que estan a la 

disposició de tots els ciutadans i que vostès ja coneixen. 

Ens vénen temps molt difícils. Això no és cap reflexió original. Tots vostès ho saben. 

No és pessimisme, és fruit d’una anàlisi real i de la convicció, no exactament amb les 

mateixes bases d’anàlisi i conclusions a les quals ha arribat el Sr. Safont-Tria, per a 

qui la culpa de tot sempre la té el capitalisme i l’espoli fiscal d’Espanya, però és veritat 

que estem passant un moment que va molt més enllà d’una pura crisi econòmica, cosa 

que ens obligarà a actuar d’aquesta altra manera a què abans feia referència. I saben 

vostès que jo no puc estar-me mai de parlar del projecte marítim, però sí que és 

veritat, sense fer referència al contingut, això obre una manera de fer les coses que 

també ens obre una esperança a tots. 

 

Finalment, si em permeten, amb la benevolència de l’Alcalde, voldria tenir només un 

record en aquests dies de Nadal per la gent que ho passa malament, a la nostra ciutat 

i al món en general, perquè millorin la seva situació i perquè nosaltres, que tenim 

responsabilitats polítiques, tinguem també la consciència que la nostra feina només té 

un sentit, i és que al final acabi tenint impacte en les persones que han de ser els únics 

a qui ens devem. 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del 

grup municipal de Convergència i Unió. 

 

 



El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, 
manifesta que efectivament tots vam tenir un llarg debat en l’aprovació inicial d’aquests 

pressupostos, i a partir d’aquí avui el que toca és veure si els hem enriquit, millorat, 

ampliat i hem tingut aportacions de la resta de grups, com aquí s’ha dit. 

Per part del nostre grup, el primer que voldríem és constatar la manca d’apropament 

pel que fa al govern, perquè no ens hem reunit per discutir les nostres aportacions. Sí 

que hi ha hagut una reunió per part de la regidora d’Educació, però la resta no hem 

tingut la comunicació fins al final. Això ens sembla que ja marca una certa manera de 

fer que és la que després ens porta a què les coses vagin com van. És una inèrcia que 

segurament vostès, per manera de funcionar inconscientment. Els pregaria que de 

cara al nou any intentessin canviar això. Si vostès ens diuen que això ha de ser una 

iniciativa que prenguin cadascun dels notres regidors amb els respectius de cada àrea 

del govern, ja ho farem així. El que passa és que quan ens vénen directament amb els 

resultats, ja és molt difícil modificar-ne res.  

Després hi ha una altra cosa que crec que val la pena ressaltar: la transparència de tot 

el procés, que és millorable. Per exemple, en referència a l’al·legació núm. 83 que 

nosaltres els hi hem presentat i vostès ens han negat, en què els tornàvem a demanar 

bàsicament una cosa tan senzilla com enviar-nos el detall del pressupost comparat 

amb el de l’any anterior i amb un full de càlcul. Amb les inversions multimillonàries que 

té aquest Ajuntament, com és que no ens poden subministrar aquesta informació? A 

nosaltres ens sembla increïble. Si vostès fan funcionar la indústria de la construcció, 

elèctrica... tants rams, jo els prego que facin treballar gent del ram informàtic —que 

també necessiten la feina— i ens puguin donar aquesta informació. Tot i que em 

sembla que vostès, en aquest cas, el que hi ha per part de vostès és una manca de 

voluntat i transparència. 

Fins i tot quan demanem transparència, hi ha coses que apareixen en les conclusions 

d’alguns dels estudis i dels informes que després estudiarem en el cas de PUMSA, 

Prohabitatge i Gintra, en què els demanen que facin un compte d’explotació per unitat 

d’actuació i això també és transparència. Això els ho demanen els seus propis serveis 

interns.  

Pel que fa al tema de les al·legacions, hi ha un altre fet amb què ens trobem quan les 

podem discutir amb vostès en el procés que tenen de treballar-les i que és que sembla 

que juguem al gat i la rata. Si vostès agafen, per exemple, la nostra al·legació núm. 84, 

nosaltres els demanàvem que s’incorporés una nova acció que impulsés l’anàlisi dels 

punts febles observats en l’Índex de Transparència dels Ajuntaments 2008. I que 



estableixi nous procediments que permetin millorar la transparència econòmico-

financera, la transparència en les contractacions de serveis i la transparència en 

matèries d’urbanisme i obres públiques.  

Aquí vostès ens contesten que sí, dient que és una acció ja inclosa en el 3.1.2 i a 

nosaltres ens sembla que això en realitat és un no. En canvi, a la 86, a la qual vostès 

ens diuen que no, que és l’elaboració d’un Pla Director de la Participació a Mataró, 

nosaltres entenem que això és un sí claríssim, perquè aquest tema encara no s’ha tirat 

endavant. Concretament, d’això se n’ha parlat avui en comissió informativa, i per tant 

sembla clar que el tema anirà per al 2009.  

Si anés continuant, ens trobaríem que d’aquest centenar d’al·legacions que els hem 

anat presentant, sembla que juguem al gat i la rat. Allò que per a un departament és 

un sí parcial, per a un altre és un no... Ens sembla que aquestes coses, si les 

poguéssim discutir, farien millorar els nostres resultats de cara als mataronins i 

mataronines, i contribuiria a crear un clima diferent entre vostès i nosaltres, que 

redundaria en benefici de la ciutat. 

Trobar-nos, per exemple, com amb les ordenances fiscals, en què se’ns desestima 

pràcticament totes les al·legacions –llevat de 3 molt concretes-, és com perquè s’ho 

plantegin. Pensem que continuar treballant amb un 4,6% d’augment, tant en l’IBI com 

en l’IAE, no és, ara per ara, ajudar a l’economia de la ciutat ni als mataronins. Si 

sembla ser que la inflació estarà al voltant del 2,4-2,6%, per què es treballa amb la 

previsió de 4,6%? Nosaltres els demanàvem la congelació de l’IBI i de l’IAE, i de la 

congelació al 4,6% hi ha una diferència. Potser el terme mig hagués estat l’IPC previst. 

Han tingut temps per rectificar i no ho han volgut fer. A nosaltres ens sembla que 

aquestes coses són molt greus, perquè per al ciutadà que hagi de pagar un augment 

d’impostos claríssim -4,6% per sobre de la inflació- és gravíssim. 

Ja els vam dir que algunes taxes augmentàvem de manera considerable, com ara la 

retirada de vehicles, que pujava gairebé un 30%, cosa que exigiria un canvi de model. 

Si les taxes es disparen en el seu cost, potser s’hauria de buscar una millor eficiència 

en la gestió. Crec que és necessari que s’ho mirin. 

Quant als contractes programa, hi ha coses que, amb les empreses municipals, hem 

de tenir en consideració. Vostès van implementant en aquests els canvis que s’estan 

produint a la ciutat, però ho fan a marxes forçades, mentre que nosaltres fa temps que 

ho veiem i els ho anem dient. En aquest cas, per exemple, quan miro el contracte 

programa de PUMSA, un se n’adona que la vaca lletera de PUMSA o bé està de 

viatge o bé ja no dóna llet. Aquesta és una realitat que després la trobem afectada per 



diferents llocs: amb el que és el contracte programa de l’EPE TecnoCampus, del qual 

PUMSA se’ns retira directament del que és l’aportació econòmica de gairebé 14 

milions d’euros que teníem previstos. Aquesta aportació econòmica al final es tradueix 

en una menor inversió o en un endarreriment en la inversió que acabarem fent-hi. 

Totes aquestes coses fan que es posi de manifest que quan CiU els deia que la 

inversió del TCM  -com a impuls en l’economia productiva- és un impuls positiu; i 

pensem que en aquest cas anem tard però benvingut sigui, ara n’estem pagant les 

dificultats, perquè no podem deixar a mitges l’edifici del coneixement i anar construint 

poc a poc els edificis empresarials. Ho vestirem com voldrem, però la realitat és que 

deixarem de fer-hi inversions. No ens poden vendre una reducció de gairebé 14 

milions d’euros en la inversió en el TCM com que senzillament ens costarà de menys 

la construcció -que se n’ha abaratit la construcció, per exemple- perquè no tot és així. 

Segurament deixarem d’invertir en urbanització, en determinats acabats, algunes 

coses del projecte Bohigas que eren molt espectaculars no es faran... i tot plegat 

perquè la vaca lletera o ha deixat de donar llet o se’n va de vacances. Per a l’any 2009 

esperàvem uns beneficis de 6 milions d’euros per part de PUMSA, i si les 

circumstàncies són les que vostès preveuen amb prou feines tindrem 1 milió de 

beneficis. Aquesta realitat posa de manifest que les coses no són tan alegres com les 

pinten, i encara no han acabat d’assumir quina és la realitat. 

Aquest any ens trobem que a PUMSA li estem venent un parell de finques a Mataró 

Energia Sostenible, SA (MESSA). MESSA és aquesta societat que està darrere el Tub 

Verd, que ha contractat un exregidor... Jo els deia, en l’aprovació inicial dels 

pressupostos, que cada vegada que iniciem una cosa ens creix un bolet, i ara hem de 

saber els mataronins que els construirem una seu corporativa al costat de la 

depuradora i, per tant, tindrem una nova empresa que ens anirà creixent en 

despeses... Clar, a més a més, descontrolada, des del punt de vista dels organismes 

municipals, perquè nosaltres no hi estem representats en aquesta societat.  

Totes aquestes coses ens fan pensar que vostès, en molts casos, encara continuen 

amb la fugida endavant o que encara no s’han posat a frenar aquesta actitud de dir 

que aquí no hi passa res. Sí que passa. Sí que tenim problemes. Fins i tot, PUMSA ara 

ha de fer una venda purament estètica per augmentar la seva xifra de vendes. Una 

situació com aquesta crec que val la pena que la tinguem en consideració. 

Per tot plegat, nosaltres diem que en contra del que hem sentit aquí: s’ha millorat el 

PAM. El que passa en aquest pressupost és que vostès no han fet els deures, no han 

reduït la despesa prou, s’apujaran els impostos als ciutadans més del que els pujarà 



l’IPC –això els que continuïn tenint feina, que esperem siguin la gran majoria. Són 

pressupostos inercials, amb la diferència que a vostès si que se’ls va anticipar la 

grossa, i la grossa els ha tocat quan el Sr. Zapatero s’ha tret de la màniga aquesta 

ajuda de 177 euros per habitant que, com deia el Sr. Safont-Tria, és una xifra molt 

minsa tenint en compte els impostos que paguem cada any els catalans que se’n van i 

no tornen. Aquests pressupostos es veuran salvats per aquesta inversió, però vostès 

no han fet els deures que els tocava fer.  

 

 

La senyora Montserrat López comença reconeixent que s’han dit moltes coses, entre 

elles que aquest és un pressupost sense rigor i que depèn d’algunes actuacions 

immobiliàries o urbanístiques, com pot ser l’arribada de El Corte Inglés –que deia el 

regidor de la CUP. En aquest cas, si vostè ha estudiat el detall dels nostres ingressos, 

estic segura que ha vist que la previsió que fem dels ingressos és com sempre 

rigorosa i molt acurada, que parteix del nostre coneixement i la nostra experiència. 

Certament incorpora l’arribada del Corte Inglés, perquè estem treballant perquè això 

sigui una realitat al més aviat possible, però també deixem d’incorporar, justament per 

prudència, altres actuacions molt importants que també s’han de reflectir en els 

nostres ingressos, com ara les obres de la planta de tractament de residus (que ja 

estan en marxa o l’hotel del port). Aquestes dues grans operacions no les incorporem 

aquí en un exercici de prudència i, per tant, no ens poden dir que arrisquem massa o 

que tots els ingressos depenen del Corte Inglés. 

Vostès critiquen una mica el tema de l’aportació del govern de l’Estat als pressupostos 

locals. Ja hem dit que això no resolia el finançament. Aquest s’ha de continuar 

treballant decididament per millorar-lo. Això no és més que una actuació contundent i 

decidida per contrarrestar les xifres de l’atur i, en aquest sentit, benvinguda sigui.  Tot 

això que la ciutat guanyarà en aquest any vinent. 

Les solucions als problemes no és un major endeutament, tot i que compartiríem amb 

vostè, Sr. Safont-Tria, que la Llei d’Estabilitat Pressupostària la veritat és que no ens 

ajuda en alguns aspectes. En tot cas, nosaltres ens endeutem tot allò que creiem que 

és possible i que després podrem pagar. Estem a l’entorn d’un 75%, encara molt lluny 

del 110%. I pensem que val la pena fer-ho ara. Hem de ser arriscats perquè la ciutat 

necessita aquests projectes i els hem de tirar endavant.  

Diuen vostès que no val la pena presentar esmenes perquè no s’accepten, i jo els diria 

que sí que val la pena. Aquest any hem rebut 226 al·legacions, que hem estudiat 



íntegrament. Em sap greu que diguin que no les hem pogut discutir, perquè jo m’he 

ofert a treballar-les amb vostès i discutir-les, i si no hem anat més endavant no ha 

estat per manca de voluntat d’aquest govern. 

El procés de participació d’aquest gran projecte emblemàtic de l’Ajuntament, que 

sempre és el pressupost, déu n’hi do enguany com l’hem treballat. Els recordo que ja 

vam començar amb una gran actuació de participació, que és fer el PAM conjuntament 

de manera prèvia amb la feina dels consells de participació, que en tenim molts. A 

més, ja els vaig dir, que 60 de les actuacions venien de la feina feta des dels consells. 

Per tant, l’inici ja va ser molt important. 

Després hem posat en funcionament la bústia dels suggeriments adaptant-la a aquest 

sistema, vam tenir el període d’audiència pública i després vam rebre al·legacions. Ha 

estat, doncs, un pressupost participat i crec recordar que la xifra d’al·legacions ha estat 

superior a la de l’any passat. Sempre fem l’esforç d’escoltar tothom que fa 

al·legacions, d’incorporar-les, d’estudiar-les... Per això també incorporem aquesta 

valoració del sí parcial. 

D’altra banda, vostès saben quin és el nostre projecte, el qual va ser explicat molt bé 

en l’acord de govern. Hem explicat sempre què volíem fer, i, per tant, ara no podem 

variar el que preteníem, sinó adaptar-nos a les noves circumstàncies sent encara més 

agosarats, perquè els ciutadans ho necessiten.  

També saben que era difícil estimar les propostes o al·legacions que feien a les 

ordenances fiscals, perquè bàsicament volien que les reduíssim totes, i això es difícil, 

perquè tot i que no és una part important dels ingressos de l’Ajuntament –donat que 

els tributs només representen el 16% del total-, és una part que també hem de recollir. 

Vostès deien que han demanat la congelació, i jo els vaig explicar també que la 

congelació en l’IBI significava un increment del 12% en la factura que rebien els 

ciutadans i que el que havíem fet nosaltres era justament reduir el tipus impositiu, 

perquè l’efecte en el tribut dels ciutadans fos inferior, tot i que els he de dir que aquest 

increment mitjà no afecta ni de bon tros la major part de mataronins; sinó que el 70% 

han de pagar un rebut d’IBI que estarà per sota d’aquest increment mig. 

Pel que fa a l’IAE, el subvencionem el màxim que ens permet la llei, és a dir, un 50%. 

D’altra banda, val la pena recordar que aquest impost només el paga un 14% de les 

empreses de la ciutat, és a dir, les empreses que superen el volum de negoci del milió 

d’euros.  

En relació amb l’eficiència de la gestió en algunes taxes, com ara la grua. Aquí val a 

dir que som molt eficients. Aquest ple municipal va aprovar una nova concessió 



justament per buscar una millora de la gestió d’aquest servei, i, en tot cas, aquest més 

que cap altre servei, és just que el pagui qui el fa servir. Recordo que el fem servir 

quan cometem alguna infracció viària.  

El tema de l’increment de l’IPC. Sí, en mantenim l’increment mitjà al voltant del 4,6%. 

Ja saben que ho explicitàvem també en el nou acord de govern. El compromís era 

mantenir la pressió fiscal a l’entorn de l’IPC pensant en el conjunt del mandat. És 

veritat que els he de dir que aquest 4,6% aplicat a les noves ordenances no és 

l’increment total. Quan posava l’exemple d’una família que tingués un cotxe, que 

pagués taxa de cementiri, que pagués l’IBI, els deia que l’increment que suposaria per 

aquesta família l’any vinent eren 19 euros, és a dir, un 3,7%, per tant, per sota del 

4,6%. 

Nosaltres podríem fer la comparació de l’últim període de 4 anys, des del 2005-08, i 

veuríem que amb aquesta voluntat de mantenir l’increment de la pressió fiscal al 

voltant de l’IPC, és cert que hi ha anys que ens equivoquem a l’alça, n’hi ha que ens 

equivoquem a la baixa... Recordo que quan fem les estimacions –els recordo que són 

cap al juny, juliol o agost- se’ns fa molt difícil encertar al 100% el que serà l’IPC. L’any 

2006, per exemple, nosaltres vam marcar un increment de les ordenances fiscals del 

2,7% i després l’IPC va ser un 4,2%. Per tant, hem perdut aquest diferencial.  

Però si fem l’anàlisi des del 2005 fins ara, resulta que l’increment de l’IPC acumulat ha 

estat del 13% i l’increment de la pressió fiscal ha estat del 13,2%. És a dir, que la 

diferència al capdavall és del 0,2%. També val a dir que nosaltres, quan revisem els 

contractes, tenim en compte l’IPC en el moment en què es fa la revisió, i això pot ser 

en qualsevol mes: al juny, al setembre o al gener, i en tots aquests mesos l’IPC és 

diferent. Si mirem l’IPC per mesos d’aquest any, veurem que l’increment mitjà ha estat 

del 4,3%, i, per tant, la nostra previsió no és tan “descabellada”. Tot això no va en 

contra del compromís que tenim com a govern que la pressió fiscal es mantingui a 

l’entorn de l’IPC. 

Vostè ha parlat d’una cosa que em sap molt de greu que digui, i és la manca de 

transparència, en el sentit que no volem donar informació. És veritat que vostè s’ha 

referit a una de les seves al·legacions. Justament aquí ens demanen que els donem 

informes comparats de les partides, però jo li vull recordar que l’estat d’execució del 

pressupost, que saben que els donem dos cops l’any, en forma d’un informe exhaustiu 

de més de 100 pàgines on donem una informació molt detallada i curosa, aquí ja es 

realitza una anàlisi comparada entre el pressupost en curs i les previsions de l’any 

anterior. Per tant, aquesta informació ja la tenen.  



A més, la nostra voluntat, quan ens comprometem a fer alguna cosa, és de fer un 

retorn, tant a vostès com als ciutadans o entitats que ens fan aquestes aportacions. En 

aquest sentit recordin que aquest any va ser la primera vegada que en un consell de 

ciutat els vam donar explicacions del compliment del PAM al llarg de l’any anterior. Per 

tant, aquesta voluntat existeix i la continuarem enguany: rendirem comptes d’allò que 

fem, és un deure que tenim. 

Vostè diu que no hem fet un esforç en disminuir la despesa corrent... Jo li diria que sí 

que és un pressupost auster; és el resultat de tot l’esforç important que hem vingut fent 

en els darrers anys d’eficiència, que ens permet enguany incrementar aquesta cura i, 

per tant, disminuir la despesa corrent.  

Els recordo que, a banda de l’eficiència en la gestió, hi ha un decrement de despesa 

corrent de mig milió d’euros, en partides com ara comunicació, protocol, estudis, 

subministraments, a banda de la congelació dels sous o les aportacions als grups 

municipals, justament perquè enteníem que aquest any era més important que mai fer 

aquest esforç. 

La menor inversió de l’EPE TCM, vostè deia que és perquè deixàvem de fer coses 

importants i jo li dic que aquesta reducció de 13 milions i escaig ve produïda per la 

reducció dels costos de l’obra, molt importants, perquè, com vostès saben, estem 

immersos en una crisi conjuntural, i en aquest cas ens afecta en sentit positiu, perquè 

les obres costen menys. També hi ha la reducció de la càrrega financera: tenim un 

préstec important subscrit i això també ens afecta. Finalment, és cert que també hi ha 

algun endarreriment en algunes de les parts, però no ni de bon tros a les més 

importants.  

Deia el Sr. Mojedano que no tenim la valentia suficient per assumir el repte de millorar 

l’organització municipal. Jo li diria que no hi estic d’acord: som molts valents. Fruit 

d’això, ja els vaig explicar, quins eren els objectius que ens marcàvem en la política de 

personal, la millora de l’organització municipal. Saben que enguany hem començat per 

la millora dels organismes autònoms; és una feina laboriosa, però que estem ja 

aplicant. També en el ple passat vam acordar tots plegats desenvolupar un pla de 

competències per al personal municipal, cosa que neix de la nostra voluntat de millorar 

aquesta eficiència, prestar uns millors serveis, millorar les condicions del personal i, 

sobretot, les seves competències i capacitats. 

Per tant, si no fóssim valents tot això no ho faríem. Seria molt còmode quedar-nos tal 

qual, però el que volem l’any vinent, que serà un any molt intens de feina, és treballar 



aquests aspectes amb tots els implicats (els treballadors de la casa) i tirar endavant 

aquests projectes que han de ser un punt d’inflexió. 

Ens vénen temps difícils, té vostè raó, i per això presentem aquesta proposta de 

pressupost, ordenances fiscals, plantilles i contractes programa de l’EPE TCM. Vostè 

sempre fa servir l’exemple del front marítim. En referència a aquest, val a dir que és un 

projecte en què tots ens hem implicat, que hem fet de manera consensuada, 

concertada, que ens ha de permetre tirar endavant un projecte molt important per a la 

ciutat, i estic segura que n’hi haurà d’altres on també tots podrem sumar-nos. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria diu que la Sra. López comentava que l’arribada del 

Corte Inglés no en depenia el conjunt del pressupost municipal. Evidentment, només 

faltaria! Però no poden negar que el condiciona d’una manera molt important. El que 

ens hem de començar a preguntar i preveure és si El Corte Inglés ens digués que no 

vol venir. Què passaria? La CUP ho celebraríem, perquè segurament implicaria que 

des del govern municipal hauríeu de començar a buscar recursos econòmics. Això 

segurament implicaria començar a entendre que aquests recursos han de venir 

d’aquesta gent que se’ls apropia i ens els retorna segons els seus interessos. Per tant, 

el Corte Ingles és important per al pressupost i la CUP creu que el govern ha 

d’entendre que no ens podem condicionar per aquests aspectes.  

Nosaltres som una candidatura independentista i ho diem obertament, però també 

diem que no és una qüestió sentimental, sinó que és una qüestió de pràctica, lògica, 

en què la ciutadania en surt beneficiada, perquè malauradament aquests darrers anys 

els pressupostos han vingut molt condicionats per la lapidació del nostre territori. La 

construcció ha estat un dels principals actius per a aquest pressupost, cosa que és un 

error evident, perquè ara tenim un territori degradat, més gent i menys pressupostos. 

També s’han comentat els contractes programa. Referent a PUMSA és evident que 

estan canviant les coses. El Sr. Mora preguntava si la vaca se n’ha anat; jo li diria que 

a Mataró no hi és, perquè pastures i terreny agrícola cada vegada en tenim menys.  

En relació amb Gintra, també tenim resultats que no són òptims, és a dir, negatius. 

Tenim pèrdues que s’atribueixen a què no es venen tots aquests aparcaments que 

estem construint i projectant. És una dada per reflexionar. Des de la CUP hem estat 

denunciant que invertir tants diners en crear aquests pàrquings que després no es 



venen, potser és una mala política. El que sí cal és revertir tots aquests pressupostos 

en el transport públic. 

Com que tenim poc temps, per anar acabant, jo destacaria una frase que el Sr. Bassas 

ha dit: “S’han fet els deures”. Mirin, precisament el que aquest govern no ha fet són els 

deures. I no els ha fet en el moment en què tocava fer-los, en el moment de les vaques 

grasses, quan hi havia temps per planificar la ciutat, amb un territori que tenia la 

capacitat de ser ordenat. En canvi, es va anar fent la política del dia a dia, sense fer 

els deures. Ara tenim la ciutat que tenim: una ciutat de 120.000 habitants amb un 

pressupost que no ens serveix per retribuir en els serveis que es mereixen els 

mataronins i mataronines i tenim un problema gros. Com ho solucionarem? 

Primer fem una crida a la ciutadania perquè s’organitzi i comenci a reivindicar el que 

es mereix, perquè aquest govern no està disposat a reivindicar el que necessitem.  

Finalment, agrair la tasca dels treballadors que han estat elaborant aquests 

pressupostos. Han fet una bona feina. Agrair el tracte a la Sra. López i desitjar a tots 

els mataronins que passin unes bones festes. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano es referma en què els deures no s’han fet. Se n’han fet 

només alguns, depenent del concepte.  

El meu excompany David Rovira sempre parlava dels governs municipals d’altres 

mandats com a “gestories cares”. El govern municipal ha de fer molt més que la gestió 

del dia a dia, i ha de tenir aquesta capacitat de veure una mica el futur amb 

perspectiva i projecció, a fi de saber exactament on volem que la ciutat estigui situada 

d’aquí a 25 anys. Aquest exercici vostès no l’han fet bé, els ha faltat aquesta capacitat 

de visió.  

La Sra. López deia que per part de l’oposició s’havia comentat que no valia la pena 

presentar esmenes, i nosaltres no ho hem dit això. Crec que no hem estat nosaltres. 

En tot cas, és la nostra obligació, i és veritat que, des del seu punt de vista, parlant en 

termes de política convencional, de la política que vénen fent vostès, costa d’assumir 

que cal canviar de model de gestió. Si vostès continuen fent les coses com les fan 

sempre, estarem sempre allà mateix. Per tant, algun plantejament ens hem de fer, 

haurem de mirar com fer les coses d’una altra manera per tenir resultats diferents i no 

tenir aquest futur incert al davant.  



Crec que vostès, ja que han assumit que hi havia crisi, com ho ha fet el govern 

Zapatero, ara el que tocava, seguint l’eix del sentit comú, seria haver afrontat una 

autèntica política de reducció de costos, perquè la reorganització municipal no 

consisteix només a fer quatre retocs i implantar una cultura i mesures de formació 

importants en el personal, sinó també, a més de fer un govern més capaç de concertar 

amb els sectors privats per tirar endavant projectes conjuntament, ha de ser un govern 

o una organització menys costosa. En aquest sentit, ho sento però la mesura que han 

pres vostès, que era una de les que havíem proposat els grups de l’oposició entre 

moltes altres, no és suficient. És un brindis al sol. 

 

 

El senyor Joan Mora manifesta que tant de bò El Corte Inglés arribi. No tinc cap 

motiu per dubtar-ho, malgrat l’any passat també figurava l’arribada del Corte Inglés en 

el compte de vendes o, per entendre’s, estava conforme que la tindríem ja enguany, i, 

de moment, s’ha endarrerit un any. Un cert dubte, doncs, podem tenir, però nosaltres 

estem compromesos amb vostès en què això sigui així, tot i que haguéssim preferit un 

Corte Inglés respectuós amb el patrimoni, amb unes dimensions més reduïdes, en què 

no haguéssim hagut de fer la capgrossada aquesta del desmuntatge i 

emmagatzematge de la nau, perquè el muntatge ja veurem si arriba algun dia. 

Quan parlàvem de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i que si tenim un endeutament 

baix, jo ja els vaig dir que potser sí que no estem al límit d’endeutament però també hi 

hauríem de sumar els 74 milions d’euros que deu PUMSA –crec que uns 54 en 

pòlisses de crèdit. Per tant, això també ho haurien de tenir en compte. 

Quan jo li dic que no hi ha hagut voluntat de discutir les al·legacions que li hem 

plantejat, escolti, si a vostè de simpatia no n’hi falta. I bones paraules a l’hora de la 

veritat quan ens diu: “Escolteu, parlem-ne, farem això...”, però després no ens dóna la 

llista fins 10 minuts abans de fer la roda de premsa. Escolti, això és així, i no em digui 

que no, Sra. López. Ens la va donar en la comissió informativa deu minuts, mitja hora 

abans de fer la roda de premsa. Aquesta és la realitat i ho han de saber els 

mataronins. Aquesta és la seva manera de fer política. Com deia el Sr. Mojedano, com 

que fa tants anys que porten fent-ho, han arribat a la conclusió que aquesta és la 

manera bona. Però és la bona per a vostès, perquè els porta a continuar guanyant les 

eleccions, però no esperin que els riguem les gràcies. Nosaltres anem de bòlit, perdent 

hores de son per poder estudiar les coses a les nits.  



No m’ha contestat si ens pensava donar o no amb un full de càlcul la informació que li 

demanem. No em contesta perquè sap vostè que això és voluntat política fer-ho o no 

fer-ho. Quan ens diu que la informació ja ens la lliura en l’informe d’execució i que ens 

dóna 100 pàgines, sempre li responc: “doni’ns la informació que els demanem i l’estudi 

ja el farem nosaltres”. Tant els costa! Per què no ens la volen donar? Li recordo que 

l’últim informe d’execució ens el va donar el matí del ple quan, evidentment, poca cosa 

hi teníem a fer. 

Quan li diem que no hi havia l’austeritat necessària és perquè nosaltres li vam fer en 

concret 14 propostes, que ens semblava que significaven austeritat. No és perquè ens 

les hagin d’agafar totes, però sí que pensem que segurament van agafar el rave per 

les fulles triant aquelles coses que els farien quedar bé, entre elles la congelació 

salarial... però li recordo que nosaltres anàvem bastant més enllà.  

Amb relació al tema del TCM, del que és el cost de l’obra, vostès ens diuen que 

d’aquests 14 milions d’euros gairebé tots són originats a un menor cost de l’obra. 

Escoltin, això no és així. Mirin-s’ho. Si volen, jo els puc explicar i ensenyar ara aquí la 

documentació que tinc, les diferències que hi ha: les despeses d’urbanització han 

passat de 6 a 2, els serveis complementaris no surten... Hi ha tota una sèrie de coses. 

La realitat és que de l’informe econòmic i d’intervenció el que passa és que se’ns retira 

els gairebé 13,9 milions d’euros de PUMSA com a aportació al finançament de l’obra 

que havien de ser els beneficis, les plusvàlues que havia d’aportar aquesta societat 

municipal, i que desgraciadament no continuarà aportant. Per tant, d’alguna manera 

ens hem d’ajustar. Jo els demano que siguin sincers i diguin als ciutadans “Escoltin, 

ens hem d’ajustar el cinturó i, per tant, ara no podrem fer totes les coses que volíem 

fer. Si en aquell moment haguéssim prioritzat i no ens haguéssim gastat tants milions 

d’euros en la construcció d’un edifici universitari nou (que està molt bé) per posar-hi al 

final 1.000 i pico estudiants, quan no hi ha cap administració fora de la ciutat que hi 

aposti, per l’edifici universitari. Tota la inversió i el crèdit que ens arriba vénen per la 

part empresarial i benvingudes. Però l’altra és una inversió que podríem haver dirigit a 

una altra banda i ara tindríem TCM igual, tindríem projecte universitari igual, tindríem 

empresa igual, però, en canvi, tindríem aquests 20 i pico milions d’euros per a invertir 

en alguna altra cosa.  

 

 

 



El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, tanca el debat dient al Sr. Safont-

Tria que lliçons sobre els deures no les hi admet, a això em remeto. Els deures s’han 

fet amb tot el rigor del món: si els hem fet bé o malament això és una altra qüestió, 

però els deures s’han fet i des de fa molts mesos. Els han fet el govern i els grups de 

l’oposició d’aquesta banda d’aquí. Això lògicament no els ho puc recriminar perquè els 

han fet i els han fet bé, argumentant les coses, en temps i forma. Després vostè diu 

que jo em fico amb vostè, però és que vostè m’ho posa “a huevo” que en diuen.  

Home, vostè celebrarà que El Corte Inglés no vingui però la ciutat li garanteixo que no. 

Sobretot els centenars de persones que hi poden trobar feina, sobretot l’economia de 

la ciutat. D’una ciutat que vol créixer econòmicament i sap que té una gran oportunitat 

que si se li escapa la voldrà aprofitar qualsevol altra ciutat el nostre entorn. Perquè 

nosaltres ni vivim en una illa, ni vivim en un bombolla. Vivim en un país que es diu 

Catalunya i, per tant, en una realitat econòmica i social ben clara. Si no ve a Mataró, 

se n’anirà a Granollers, a Blanes o a Badalona. Qui perdrà l’oportunitat seran els 

ciutadans de Mataró i no el govern de la ciutat, perquè el govern, un cop cobrat l’ICIO, 

escolti’m, poca cosa més, l’IAE que pugui generar. Però els mataronins i mataronines 

que hauran de buscar feina a El Corte Inglés aquests sí que ho notaran. Seria una 

desgràcia per a la ciutat. No crec que hi hagi res a celebrar, malgrat vostès són lliures 

de celebrar el que vulguin.  

Sr. Mojedano, deixi’m que li faci alguna petita broma: si volen algun convent de la 

ciutat, haurà de fer com algun entrenador de la ciutat, també, perquè li recordo que 

tots els convents que tenim són de monges, no per res, eh.  Per tant, no li caldrà. És 

veritat, però, i vostè té raó, que nosaltres no hem dit res de nou, però vostès tampoc. 

El seu discurs és el mateix de quan hi havia allà assegut el Sr. López i vostè em dirà 

que el nostre és el mateix de quan hi havia el Sr. Mas. Escolti, quan hi ha hagut alguna 

idea nova, important, i el mèrit seu del Mataró Marítim que, a més, ens recorda cada 

dia que és mèrit seu, també deu ser mèrit dels altres: també de CiU que va acceptar 

unes esmenes i unes al·legacions i va endarrerir una idea que sí que havia sortit de 

CiU com era la comissió del front marítim, i del govern municipal d’impulsar-lo. Quan hi 

ha hagut una idea nova i potent ens hem posat d’acord. Ara bé, si vostè presenta les 

mateixes al·legacions any rere any, difícilment podem modificar tots plegat el discurs. 

Sí, sí, estem parlant de la complexitat de la gestió de la ciutat. Això ho he dit jo, en 

altres discursos de pressupostos davant d’algunes propostes que podien ser simplistes 

de blanc o negre. Estem en una ciutat complexa, en què els interessos són diversos i 

creuats, la majoria legítims, de molta gent que creu que els seus interessos han de 

prevaldre per sobre dels altres o s’han de fer compatibles amb la resta. La ciutat és 



cada vegada més complexa per la seva diversitat, el seu encaix territorial... Aquest 

debat jo ja li he fet més d’una vegada. Però parlem de models diferents de ciutat i no 

podem enganyar ningú. Des de desenvolupament urbanístic, fins a debats econòmics 

o del paper que juga l’administració pública. Vostès que es titllen de “liberals” tenen un 

model i nosaltres que som socialistes, d’esquerres... en tenim un altre. Segurament 

tots dos pretenen el mateix, la prosperitat dels nostres conciutadans, però des de 

perspectives diferents. Aquest és el joc de la política. És legítim que tinguem idees 

diferents i que les plantegem.  

Sr. Mora, en referència a la transparència i la Sra. López es deu recordar, el mateix dia 

que va sortir publicat en els diaris, li vaig dir “això ho hem de millorar”. Però ara no li 

diria, no per res personal, sinó perquè estem començant a tenir seriosos problemes, el 

municipalisme en general, amb la publicació d’algunes coses. I des d’aquest moment, 

la Federació de Municipis –ho pot preguntar al seu representant allà- hi ha un debat 

intern molt potent en relació amb la transparència, amb informes jurídics i 

contrainformes jurídics, per saber si es poden penjar o no es poden penjar a Internet 

les actes dels plens, quan contenten noms de persones, entitats i societats. Hi ha ara 

un debat molt potent. En fi, que les coses no són tan fàcils. Són molt complexes. Per 

tant, quedar el 33 en l’índex d’espanyol tampoc ens semblava que era cap cosa 

dolenta, més aviat estava força bé, sobretot perquè l’apartat d’informació al ciutadà 

estava a dalt de tot. 

Quant a pressió fiscal, em sembla que la Sra. López ja li ha contestat, respecte a 

aquest mirar les coses amb una mica més de perspectiva. L’any passat ja vam 

programar un IPC del 2 i pico % i vam acabar en un gairebé 5% en el mes en què, a 

més a més, s’han de tancar els contractes i les revisions de preus dels contractes. Per 

tant, en aquest tema hem de mirar les tendències i no quedar-nos en el moment, en la 

conjuntura concreta de cadascun dels mesos. 

Crec que en el tema del TCM, precisament el que estem fent és anar a buscar 

solucions als problemes. És veritat que la conjuntura econòmica no és la mateixa que 

ara fa un any, ni fa dos, i el que hem intentat és adaptar-nos a aquesta voluntat de 

canviar coses, de buscar una altra manera de gestionar les coses per tirar endavant 

allò en què creiem. I tornem a estar en aquella situació: vostè creu en un altre projecte, 

i nosaltres creiem en aquest que, per cert, és el que ens dóna unes certes garanties 

quan arriben els diners del Plan Avanza, precisament perquè aglutina empresa i 

universitat en un mateix espai. A més, si la universitat no la treiem del Club Nàutic 

tampoc no hi podríem posar la universitat que vostè l’altre dia va apuntar. Per tant, 

haurem de fer aquest joc d’encaix o un altre. Escolti’m, els temps són diferents i 



necessitem adaptar-nos-hi intentant mantenir el rumb, no peti qui peti i mirant d’on ve 

el vent, per intentar aprofitar les oportunitats. 

Respecte a la societat Mataró Energia Sostenible, SA, té des de fa temps a la planta 

des de fa temps, tenia i té, una estació de bombeig que s’ha de canviar de lloc per les 

obres d’ampliació i millora de la planta, aquesta inversió de 80 milions que comentava 

la Sra. López. Aprofitant que aquesta estació de bombeig que s’ha d’instal·lar un nou 

intercanviador de calor per fer-la més eficient, es faran unes petites dependències 

d’oficines. És veritat, però aprofitant això. Sinó, no s’haguessin fet.  

Jo no he amagat mai en cap dels debats, i aquests dies hem tingut moltes 

intervencions, que estem en una situació complicada a Mataró, a Catalunya, a 

Espanya i al món. La situació complicada d’una crisi sense precedents, de la qual els 

analistes ens saben explicar molt bé les causes però cap ni un les conseqüències 

finals o la durada. Ahir mateix, llegia l’article de l’entrevista que publicava a El País el 

Sr. Fernández Ordóñez bastant gràfic sobre la situació actual. Per tant, en aquesta 

situació complicada hem d’aprofitar les oportunitats. Situar-nos territorialment ho estem 

fent, assumint aquest lideratge de la comarca com no ho havíem fet mai, amb totes les 

dificultats que això suposa, liderant projectes comuns i amb voluntat de servei cap als 

pobles i les viles del Maresme. També estem atenent les necessitats de la ciutat d’una 

manera important, mantenint el to inversor, l’activitat econòmica, ajudant al 

manteniment d’aquesta activitat en un moment molt difícil per a totes les empreses i 

amb tot el rigor que calgui. Amb l’esforç i la imaginació que ens ha caracteritzat 

sempre, i amb una certa discreció, també la mataronina. Fent les coses i explicant-les 

quan es poden explicar, no abans, perquè sinó després ens pot passar que alguna 

jugada no acabi de sortir perquè les cartes ens les han vistes. Cal també tenir aquesta 

discreció. 

Vaig dir al debat d’aprovació inicial que aquest era un pressupost important, auster, 

ajustat, ambiciós i participat, i mantinc aquests 5 qualificatius. Per això aquest govern 

municipal el presenta a aprovació amb el desig que els grups municipals actuïn en 

conseqüència.  

Dit això passaríem a fer una votació en bloc. Hi hauria cap inconvenient?  

 

El senyor Pau Mojedano concreta que en els punts 7 i 8 tindrien un vot diferent que 

en la resta de punts. 

 



El senyor Joan Mora explica que CiU té vots diferents, per tant, creu que seria millor 

fer la votació un per un.  

 

El senyor Alcalde confirma que ara són 27, perquè ha arribat el Sr. Fernàndez, i 

passa a fer una votació punt per punt.  

 

Una vegada conclòs el debat conjunt dels punts de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde posa a 

votació els punts 1,2,3,5,7,8,9 i10. El resultat de la votació és el següent : 

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS  
-Servei de Gestió Econòmica- 

1  - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L'EXERCICI 2009.  
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió 
extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2008. El període d’exposició pública es 
va iniciar amb la publicació en el BOP del dia 3 de novembre, finalitzant aquest el dia 
20 de novembre de 2008. Durant el període d’exposició pública es van  presentar 
al·legacions per part  de: el Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU), el Grup 
Municipal del Partit Popular (PP), l’Associació de Veïns de Cirera, l’associació de veïns 
de Mataró Centre-Eixample, l’associació de veïns de Cerdanyola, l’associació de veïns 
de l’Havana i Rodalies, el Sr. Javier Sánchez Del Campo i el Sr Antoni Reniu Mora en 
representació de la FAVM, Associació de veïns de Rocafonda-L’esperança i Ciutat 
Jardí, Marxaries Mataró-Canigó i el Consell de Patrimoni. També  es van presentar 
al·legacions fora de termini per part de la CUP  
 
A continuació, s’incorpora com annex 1 i 2 a aquesta proposta el Recull global 
d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost 2009, presentades 
durant el període d’exposició pública i fora d’aquest, valorades pel Govern Municipal. 
Per a les al·legacions valorades favorablement, consta el Sí  i el Sí Parcial a la 
columna d’acceptació, mentre que per a  les valorades desfavorablement, consta el 
No. 
 
Entre l’aprovació inicial de Pressupost 2009 i la proposta d’aprovació definitiva, s’han 
succeït els fets que a continuació s’exposen i que l’equip de Govern ha considerat 
imprescindible considerar-los per a la elaboració i aprovació final del Pressupost 2009. 
 

 Mitjançant el Reial Decret –Llei 9/2008, de 28 de novembre, es crea un Fons 
Estatal d’Inversió Local i s’aproven els crèdits extraordinaris per atendre el seu 
finançament. 
 



Aquest fons té per objecte augmentar la inversió pública en l’àmbit local 
mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució immediata. 
Aquestes obres no poden estar previstes en el pressupost de l’entitat per al 
2009, i han de correspondre a la competència de les Entitats Locals. També 
s’ha de considerar que el Fons de Finançament estatal d’inversions locals, no 
preveu inicialment que amb càrrec a aquesta dotació, es pugin finançar 
despeses relacionades amb els projectes a executar com son la redacció dels 
projectes, els estudis de viabilitat, i les despeses de direcció i honoraris d’obra. 
Aquests son doncs conceptes que s’hauran d’incloure a la proposta de 
pressupost per tal de poder dur a terme tota la actuació inversora prevista en el 
Fons estatal d’inversió municipal 

 
Per tal de poder-se beneficiar d’aquest Reial Decret-Llei l’equip de govern 
proposa, modificar el pressupost inicial 2009 de la següent manera: 
 

Partida Descripció Import  
20100 51311Z 60500 Inversió Mataró Bus -60.000,00 € Disminució 
20100 51321Z 60500 Inv.  nova circulació, 

semàfors i senyalització 
-137.500,00 € Disminució 

40543 45232Z 63200 Gespes camp de futbol -560.000,00  € Disminució 
40200 51111A 60100 Pla integral Centre-Havana -100.000,00 € Disminució 
40110 43232S 6000 Expropiació vial Valdeix 80.000,00 € Augment 

40000 43231Z 62200 Projectes obres 544.250,00 € Augment 
40000 51112Z 60100 Projectes obres 233.250,00 € Augment 

 Variació 0,00 € Equilibri 
 

 
 El 19 de novembre d’enguany, l’Ajuntament de Mataró ha rebut la notificació de 

la Sentència número 914, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la 
qual s’estima part del recurs presentat per la part actora (la mercantil Bon 
Recés i la Sra. de Zeidt), establint que l’Ajuntament haurà de donar compliment 
a la fixació del preu just de les finques expropiades per aquest en 
l’emplaçament del paratge Bon Recés per  un import de 3.006.482,96 €.  

 
Anteriorment, l’Ajuntament mitjançant els actes de pagament i ocupació de 
dates (11 d’agost de 2005 i 21 d’octubre de 2005), va pagar als propietaris de 
les finques expropiades al paratge Bon Recés, (la mercantil Bon Recés i a la 
Sra. de Zeidt), el preu fixat ( 1.715.124,16 €) pel Jurat d’Expropiació de 
Catalunya i acordat en la Junta de Govern Local de data 11 de juliol 2005. 
 
D’acord amb el que s’exposa, el Govern Municipal proposa incorporar al 
Pressupost 2009,el pagament de la diferència resultant (entre l’import de la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia i l’import pagat l’any 2005 als 
propietaris) d’1.291.358,80 € per la expropiació de les finques ubicades al 
paratge Bon Recés. Aquesta despesa es proposa finançar  amb un increment 
del préstec a concertar pel mateix import. 
 

 
 El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 de 

desembre de 2008, ha aprovat l’extinció de l’Organisme Autònom de l’Escola 
Universitària Politècnica de Mataró, amb efectes 31 de desembre de 2008.  

 
En aquest acord s’exposa que l’Escola Universitària s’integrarà amb efectes 1 
de gener de 2009 en la Fundació Tecnocampus qui continuarà amb la gestió 



dels serveis i activitats docents de l’Escola, en compliment dels compromisos 
adquirits per l’Ajuntament de Mataró amb el Consell Comarcal del Maresme. 
 
El punt Dotzè de l’acord d’extinció també preveu textualment ”Proposar a 
l’Ajuntament de Mataró que les partides inicialment previstes com a dotació per 
l’EUPMT passin a integrar-se a la partida de la Fundació Tecnocampus”. 
 
Per tot el que s’exposa, l’equip de govern proposa modificar el Pressupost 
inicialment aprovat per l’exercici 2009 de la següent manera:  
 

Partida Descripció  Import   
70000 80011 41000 Aportació EUPMT -1.674.050,46 € Es suprimeix 
70000 80011 71000 Transferència a l’EUPMT -112.587,28 € Es suprimeix 
70000 42243 48900 Aportació Fundació 

Tecnocampus 
1.674.050,46 € S’incrementa 

70000 42243Z 78900 Aportació Fundació 
Tecnocampus 

112.587,28 € Es crea nova 

 Variació: 0,00 € Equilibrat 
 
 
 

 En el termini d’exposició al públic, el Servei de Gestió Econòmica ha detectat 
errors materials en la classificació orgànica d’algunes partides i conceptes 
pressupostaris que es varen aprovar amb el Pressupost inicial. Per esmenar 
això, s’ha proposat aprovar el Pressupost definitiu 2009 amb les correccions 
següents:   

 

Pressupost de despeses
Partida pressupostada erroneament Partida pressupostària correcta
ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ
30530 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Comunicació 5.882,35 30500 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Comunicació
30540 121210 21300 Manteniment i reparació equips de medició 1.500,00 30500 121210 21300 Manteniment i reparació equips de medició
30540 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció 39.150,00 30500 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció

Partida pressupostada erroneament Partida pressupostària correcta
ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ
10020 460110 46200 Subv. Diputació-Cooperació 22.000,00 10010 460110 46200 Subv. Diputació-Cooperació
10020 463420 45500 Transf. Generalitat-Llei de Barris-Civisme 40.000,00 10010 463420 45500 Transf. Generalitat-Llei de Barris-Civisme
10230 463510 46200 Subv. Diputació-Mediació Comunitària 75.000,00 10200 463510 46200 Subv. Diputació-Mediació Comunitària
40004 445230 44000 Transf. AMSA (quotes CONGIAC) 14.260,30 40000 445230 44000 Transf. AMSA (quotes CONGIAC)
40350 I00110 31201 Taxa per llicències urbanístiques 279.274,67 40810 I00110 31201 Taxa per llicències urbanístiques
60520 413110 46200 Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis 7.000,00 60220 413110 46200 Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis
60520 413120 46200 Subv. DIBA-Salut P. Altres activ.protec.salut 13.000,00 60220 413120 46200 Subv. DIBA-Salut P. Altres activ.protec.salut

RECTIFICACIÓ ERRORS MATERIALS CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA PRESSUPOST 2009

Pressupost d'ingressos

 
 
 
E S    P R O P O S A: 
 
1. Modificar el Pressupost inicialment  aprovat en la sessió del Ple de data 30 

d’octubre de 2008 en els següents termes: 
 

• A conseqüència del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre: 
 

Partides a augmentar: 
Partida Descripció Import  

40110 43232S 60000 Expropiació vial Valdeix 80.000,00 € Augment 
40000 51112Z 60100 Projecte obres 233.250,00 € Augment 
40000 43231Z 62200 Projecte obres 544.250,00 € Augment 

 Augment 857.500,00 €  
 



Partides a disminuir 
 

Partida Descripció Import  
40200 51111A 60100 Pla integral Centre-Havana -100.000,00 € Disminució 
20100 51311Z 60500 Inversió Mataró Bus -60.000,00 € Disminució 
20100 51321Z 60500 Inv.  nova circulació, 

semàfors i senyalització 
-137.500,00 € Disminució 

40543 45232Z 63200 Gespes camp de futbol -560.000,00  € Disminució 
 Disminució -857.500,00 €  

 
 

• A conseqüència de la Sentència del TSJ de Catalunya per l’expropiació de les 
finques del Bon Recés: 

 
 

Partida nova 
 

Partida Descripció Import  
40110 43231U 60100 Expropiació finca Bon 

Recés 
1.291.358,80 € Es crea nova 

 Augment 1.291.358,80 €  
 

Concepte a incrementar de nou finançament 
 

Concepte Descripció Import  
30201 I0011 91701 Préstecs d’ens fora del 

sector públic 
1.291.358,80 € S’incrementa 

 
 
 

• A conseqüència del acord de Ple de data 4 de desembre 2008 d’extinció de 
l’EUPMT: 

 
Noves partides 

Partida Descripció Import  
70000 42243Z 78900 Aportació Fundació 

Tecnocampus 
112.587,28 € Es crea nova 

 
Partides a incrementar 

Partida Descripció Import  
70000 42243 48900 Aportació Fundació 

Tecnocampus 
1.674.050,46 € S’incrementa 

 
 

Partides a disminuir: 
Partida Descripció Import  

70000 80011 41000 Aportació EUPMT -1.674.050,46 € Es suprimeix 
70000 80011 71000 Transferència a l’EUPMT -112.587,28 € Es suprimeix 

 Disminució -1.786.637,74 €  
 
 
 
 
 



2. Esmenar els errors materials detectats en l’aprovació inicial del Pressupost de 
l’Ajuntament 2009, amb les següents correccions a la classificació orgànica: 

 
 

Pressupost de despeses
Partida pressupostada erroneament Partida pressupostària correcta
ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ
30530 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Comunicació 5.882,35 30500 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Comunicació
30540 121210 21300 Manteniment i reparació equips de medició 1.500,00 30500 121210 21300 Manteniment i reparació equips de medició
30540 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció 39.150,00 30500 121210 22706 Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció

Partida pressupostada erroneament Partida pressupostària correcta
ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT ORG. FUNC. ECON. DESCRIPCIÓ
10020 460110 46200 Subv. Diputació-Cooperació 22.000,00 10010 460110 46200 Subv. Diputació-Cooperació
10020 463420 45500 Transf. Generalitat-Llei de Barris-Civisme 40.000,00 10010 463420 45500 Transf. Generalitat-Llei de Barris-Civisme
10230 463510 46200 Subv. Diputació-Mediació Comunitària 75.000,00 10200 463510 46200 Subv. Diputació-Mediació Comunitària
40004 445230 44000 Transf. AMSA (quotes CONGIAC) 14.260,30 40000 445230 44000 Transf. AMSA (quotes CONGIAC)
40350 I00110 31201 Taxa per llicències urbanístiques 279.274,67 40810 I00110 31201 Taxa per llicències urbanístiques
60520 413110 46200 Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis 7.000,00 60220 413110 46200 Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis
60520 413120 46200 Subv. DIBA-Salut P. Altres activ.protec.salut 13.000,00 60220 413120 46200 Subv. DIBA-Salut P. Altres activ.protec.salut

RECTIFICACIÓ ERRORS MATERIALS CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA PRESSUPOST 2009

Pressupost d'ingressos

 
 
 
 
 
3. L’aprovació definitiva del Pressupost general de l’Ajuntament de Mataró, els seus 

Organismes Autònoms, Societats Municipals i Ens Públics Empresarials, per a 
l’any 2009, amb el següent detall: 

 
 

1.1 Ajuntament: 

 
Despeses   

Capítol I Despeses de personal 29.567.743,09 € 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 28.898.178,53 € 
Capítol III Despeses financeres 4.270.800,00 € 
Capítol IV Transferències corrents 31.460.036,81 € 
Capítol VI Inversions reals 20.044.503,67 € 
Capítol VII Transferències de capital 1.779.761,32 € 
Capítol VIII Actius financers 2.715.000,00 € 
Capítol IX Passius financers 9.180.000,00 € 
 Total despeses 127.916.023,42 € 
   

Ingressos   
Capítol I Impostos directes 33.211.433,19 € 
Capítol II Impostos indirectes 4.546.717,30 € 
Capítol III Taxes i altres ingressos 21.954.205,06 € 
Capítol IV Transferències corrents 42.056.308,20 € 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.758.229,56 € 
Capítol VI Alienació d’inversions 2.687.771,31 € 
Capítol VII Transferències de capital 6.560.000,00 € 
Capítol VIII Actius financers 1.350.000,00 € 
Capítol IX Passius financers 13.791.358,80 € 
 Total ingressos 127.916.023,42 € 
 
 
 
 
 
 



1.2  Organismes Autònoms: 

 
Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 11.896.739,19 € 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 2.158.452,16 € 
Capítol IV Transferències corrents 712.874,68 € 
Capítol VI Inversions reals 184.588,30 € 
Capítol VIII Actius financers 33.300,00 € 
 Total despeses 14.985.954,33 € 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes i altres ingressos 1.805.511,70 € 
Capítol IV Transferències corrents 12.943.604,33 € 
Capítol V Ingressos patrimonials 18.950,00 € 
Capítol VII Transferències de capital 184.588,30 € 
Capítol VIII Actius financers 33.300,00 € 
 Total ingressos 14.985.954,33 € 
 
 
 
Pressupost de l’ Institut Municipal d’Acció Cultural: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 2.273.200,00 € 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 3.187.918,70 € 
Capítol III Despeses financeres 1.000,00 € 
Capítol IV Transferències corrents 610.780,00 € 
Capítol VI  Inversions reals 297.800,00 € 
Capítol VII Transferències de capital 50.000,00 € 
Capítol VIII Actius financers 3.000,00 € 
 Total despeses 6.423.698,70 € 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes i altres ingressos 413.111,93 € 
Capítol IV Transferències corrents 5.634.786.77 € 
Capítol V Ingressos patrimonials 25.000,00 € 
Capítol VII Transferències de capital 347.800,00 € 
Capítol VIII Actius financers 3.000,00 € 
 Total ingressos 6.423.698,70 € 
 
 
 
Pressupost de l’ Institut d’Esports: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 1.662.843,34 € 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 917.741,03 € 
Capítol IV Transferències corrents 491.734,14 € 
Capítol VI Inversions reals 150.000,00 € 
Capítol VIII Actius financers 15.025,30 € 
 Total despeses 3.237.343,81 € 
   
   



Ingressos   
Capítol III Taxes i altres ingressos 654.708,18 € 
Capítol IV Transferències corrents 2.396.653,06 € 
Capítol V Ingressos patrimonials 20.957.27 € 
Capítol VII Transferències de capital 150.000,00 € 
Capítol VIII Actius financers 15.025,30 € 
 Total ingressos 3.237.343,81 € 
 
 
 
Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 3.974.731,60 € 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 1.112.011,13 € 
Capítol III Despeses financeres 1.000,00  € 
Capítol IV Transferències corrents 265.040,48 €  
Capítol VI Inversions reals 926.939,74 € 
Capítol VIII Actius financers 4.000,00 € 
 Total despeses 6.283.722,95 € 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes i altres ingressos 259.031,60 € 
Capítol IV Transferències corrents 5.089.251,61 € 
Capítol V Ingressos patrimonials 4.500,00 € 
Capítol VII Transferències de capital 926.939,74 € 
Capítol VIII Actius financers 4.000,00 € 
 Total ingressos 6.283.722,95 € 
 
 
 
 
Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró: 
 
 

Despeses   
 
Capítol I 

Despeses de personal 2.844.715,95 € 

Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 474.585,02 € 
Capítol III Despeses financeres 500,00 € 
Capítol IV Transferències corrents 142.853,99 € 
Capítol VI Inversions reals 112.587,28 € 
Capítol VIII Actius financers 12.000,00 € 
 Total despeses 3.587.242,24 € 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes i altres ingressos 1.738.117,02 € 
Capítol IV Transferències corrents 1.717.572,60 € 
Capítol V Ingressos patrimonials 6.965,34 € 
Capítol VII Transferències de capital 112.587,28 € 
Capítol VIII Actius financers 12.000,00 € 
 Total ingressos 3.587.242,24 € 
 
 
 
 



 
1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 

 
Aigües de Mataró, SA 

 
Despeses: 15.402.970,00 € Ingressos:  16.743.969,00 €

 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 64.256.105,00 € Ingressos: 65.467.838,00 €
 
 

Gestió Integral del Trànsit, SL 
 

Despeses: 13.131.509,00 € Ingressos:  12.465.229,00 €
 
 

Prohabitatge Mataró, SA 
 

Despeses: 946.104,00 € Ingressos: 868.591,00 €
 
 

1.4 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
Mataró Audiovisual 

 
Despeses: 1.417.411,19 € Ingressos: 1.417.411,19 €

 
 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
Despeses: 988.678,40 € Ingressos: 988.678,40 €

 
 
4. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades 

favorablement per l’equip de govern d’acord amb el que s’expressa a la part 
expositiva d’aquesta proposta (annex 1i 2) i desestimar les que han estat valorades 
desfavorablement pel govern municipal en aquest annex 1i 2. 

 
5. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2009, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, 
d’acord amb el que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
6. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 

Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 

 
 
 
 



VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular 
(1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
2  -  APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DELS CONTRACTES 

PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES 

SOCIETATS MUNICIPALS: PUMSA, GINTRA I AMSA. 

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“Els Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les societats mercantils 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de Trànsit, SL 
(GINTRA) i Aigües de Mataró SA (AMSA) estableixen, en el punt VI.1, que anualment, 
coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l’Ajuntament, 
s’actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó 
temporal corresponent als quatre propers exercicis. Aquesta actualització serà 
sotmesa a aprovació pel Ple Municipal, un cop aprovada pel Consells d’administració 
de les Societats, en la mateixa sessió en què s’aprovin els pressupostos generals de la 
Corporació. 
 
Que la Comissió de seguiment de les societats PUMSA i GINTRA s’ha reunit per 
avaluar la revisió dels contractes programa que es proposen actualitzar i ha proposat 
les actualitzacions que s’han recollit als annexos I i II d’aquesta proposta. 
 
Que la Comissió de seguiment de la societat AMSA s’ha reunit per avaluar la revisió 
dels contractes programa que es proposen actualitzar i ha proposat la modificació i 
l’actualització que s’ha recollit a l’annex III d’aquesta proposta. 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció dels següents acords: 
 



Primer.-  Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de 
Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), aprovat pel Ple de data 6 
de març de 2003, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex I. 
 
Segon.-  Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de 
Mataró i Gestió Integral del Trànsit, SL (GINTRA), aprovat pel Ple de data 6 de març 
de 2003, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex II. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació i l’actualització del Contracte programa subscrit entre 
l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA (AMSA), aprovat pel Ple de data 28 
d’octubre de 2004, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex III.  
 
Quart.- Facultar l’Il·lustríssim senyor Alcalde de Mataró per a la signatura dels referits 
contractes. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular 
(1) . 

Abstencions: Cap.  

 

 

3   - APROVACIÓ  DE L’ACTUALITZACIÓ DELS CONTRACTES  

PROGRAMA  ENTRE  L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I  LES 

ENTITATS  PÚBLIQUES EMPRESARIALS: MATARÓ 

AUDIOVISUAL I PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 



“Els Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les entitats públiques 
empresarials Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus estableixen, en el punt VII.1, 
que anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de 
l’Ajuntament, s’actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer per 
l’horitzó temporal corresponent als quatre propers exercicis. Aquesta actualització serà 
sotmesa a aprovació pel Ple Municipal, un cop aprovada pels Consells d’administració 
de les entitats, en la mateixa sessió en què s’aprovin els pressupostos generals de la 
Corporació. 
 
Que la Comissió de seguiment s’ha reunit per avaluar la revisió dels contractes 
programa que es proposen actualitzar i ha proposat les actualitzacions que s’han 
recollit als annexos d’aquesta proposta. 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del Contracte Programa subscrit entre l’Ajuntament de 
Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, aprovat pel Ple de data 20 de 
desembre de 2007, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex A. 
 
Segon.-  Aprovar l’actualització del Contracte Programa entre l’Ajuntament de 
Mataró i l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM), aprovat 
pel Ple de data 20 de desembre de 2007, d’acord amb el text que s’acompanya com 
Annex B. 
 
Tercer.- Facultar l’Il·lustríssim senyor Alcalde de Mataró per a la signatura dels referits 
contractes. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.” 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 5,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.  

 

 
 



-Servei d'Ingressos- 

 

5  -  RESPOSTA A LES AL.LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 

REGULADORES DELS IMPOSTOS I TAXES, I NORMES 

REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS I TARIFES PER A 

L’EXERCICI 2009. 

                 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació 
de tributs,  i de modificació d’Ordenances fiscals, s'han presentat les següents 
al·legacions:  
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU). 
 
1. Impost sobre béns immobles.  
 
CIU proposa: Congelar qualsevol increment d’aquests impost, de manera que els 
contribuents, persona física o jurídica, paguin el mateix import el 2009 que el que van 
pagar el 2008.  
 
El fet d’acceptar aquesta al·legació  impossibilitaria l’acompliment dels objectius 
pressupostaris i per tant del Programa d’actuació municipal, i per això es proposa 
desestimar-la. 
 
2. Impost sobre  vehicles de tracció mecànica.  
 
CIU proposa que es revisi a la baixa la tarifa,  aplicant un coeficient inferior o, com a 
mínim, s’estudiïn mesures per aquelles persones que demostrin utilitzar el cotxe per 
motius laborals.  
 
El fet d’acceptar l’ al·legació pel que fa a la baixa de les tarifes cal dir el mateix 
d’abans, que  impossibilitaria l’acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del 
Programa d’actuació municipal, i per això es proposa desestimar-la. Pel que fa a 
estudiar mesures reductores de la tarifa (bonificacions) per les persones que utilitzen 
el seu vehicle per anar a treballar, cal assenyalar que  la Llei d’Hisendes Locals, en el 
seu article 8 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos 
en normes en rang de llei. El benefici fiscal per persones que fan servir  el vehicle per 
anar al seu treball  no està previst en cap norma amb rang de llei i per això no es pot 
aplicar.  
 
3. Impost sobre activitats econòmiques.  
 



CIU proposa congelar l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en tots els casos i, 
independentment, aplicar les bonificacions que siguin més adients en cada cas per 
ajudar a fomentar l’activitat econòmica de les empreses instal·lades a la nostra ciutat.  
 
Pel que fa a la congelació de les tarifes, en cas d’acceptar-la   s’estaria impossibilitant  
l’acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d’actuació 
municipal. I pel que fa a les bonificacions cal dir que aquest any, s’ha ampliat la 
bonificació prevista per creació d’ocupació.  
 
4. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 
municipals.  
 
La proposta de CIU és que l'estacionament en solars municipals, concretament al solar 
anomenat de "Can Maitanquis" passi a ser zona blava, sense pagament.  
 
Cal desestimar aquesta al·legació,  ja que, com s’ha assenyalat en diverses ocasions,   
segons  informe de Via pública, en  els darrers anys s'ha pogut comprovar que la 
fórmula utilitzada a Can Maitaquis és un bon instrument per garantir la rotació de 
l'aparcament i és positiva també pels veïns. La supressió, per tant, comportaria 
seriosos desavantatges per ambdós col·lectius. 
 
5. Taxes i preus públics.  
 
CIU proposa que els preus públics i taxes municipals pel 2009, com a mesura per 
incentivar l’activitat econòmica i per ajudar a les famílies  de la ciutat, no tindran, en 
cap cas, un augment que superi l’IPC, situant-se la mitjana de l’increment un punt per 
sota d’aquest.  
 
La majoria de taxes i preus públics s’han situat en aquest entorn de l’IPC, i només 
l’han superat aquelles taxes o preus públics la tarifa dels quals estava  allunyada del 
cost del servei.  
 
6. Preu públic per l’ús de les instal·lacions esportives municipals 
 
CIU proposa: En reconeixement a la molt important tasca d’utilitat pública que duen a 
terme les entitats esportives de la ciutat promovent, en la ciutadania en general i en el 
jovent en particular, principis i valors essencials per a la nostra societat, declarar-les 
exemptes de pagar preu  públic  per l’ús de les instal·lacions esportives municipals.  
 
Es desestima aquesta al·legació perquè el preu públic dels usuaris de les instal·lacions 
esportives cobreix el cost del servei en un percentatge que no arriba al 25% . A més a 
més, el Patronat Municipal d'Esports ja subvenciona l'ús de les instal·lacions 
esportives municipals a les entitats esportives de la ciutat  per la qual cosa, aquestes 
assumeixen un tant per cent insignificant  en relació al cost.  
 
 
PARTIT  POPULAR 
 
1.- Congelar els següents tributs: Impost sobre béns immobles; Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres; Taxa per llicències urbanístiques.  
 
Cal desestimar aquesta  proposta ja que en cas d’acceptar-la no es podrien complir els 
objectius del PAM que s’han aprovat. Pel que fa a la taxa per llicències urbanístiques, 
cal assenyalar que la cobertura global només és del 33,20%.  



 
2. Reducció en un 10% del cost de l’Impost de vehicles de tracció mecànica,   
implantar una bonificació extraordinària per aquells conductors que demostrin una 
bona conducció i que no  
hagin estat sancionats durant els darrers 3 anys i bonificar l’impost de circulació als 
usuaris del transport públic.  
 
Cal desestimar aquestes al·legacions perquè la reducció en un 10% del cost de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica suposaria  una pèrdua d'ingressos  que  
impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa 
d'actuació municipal. Cal remarcar que si bé les quotes en aquest impost son les 
màximes permeses, també ho son les bonificacions legalment permeses. 
 
En relació a les bonificacions proposades cal dir que la Llei d’Hisendes Locals, en el 
seu article 8 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos 
en normes en rang de llei. El benefici fiscal pels conductors bons no està previst en 
cap norma i la  bonificació  pels usuaris de transport públic tampoc està prevista enlloc.  
 
3.- Congelar la taxa del servei de grua, atès que es proposa un increment del 27,74% i 
que la d’estacionament de vehicles a vies públiques no excedeixi l’IPC (contra el 
6,95% proposat)  
 
L'acceptació de la congelació de la taxa del servei de grua suposaria apartar-nos molt 
del cost real del  servei i a més a més, la congelació suposaria subvencionar en part el 
comportament incívic del ciutadà. La cobertura del servei és del 96,44% del cost.  
 
Per això, cal també desestimar aquesta al·legació.  
 
4.- Congelar la tarifa de servei de transport urbà en totes les seves modalitats. El 
TMES augmenta un 23,4% i el T10 un 8,9% 
 
Aquesta al·legació no es pot acceptar ja que l’Ajuntament tenia el compromís per l’any 
2009 d’integrar-se totalment al Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport 
Metropolità.   
 
Les tarifes aprovades per l’Autoritat del Transport Metropolità són les següents: Bitllet 
senzill serà de 1,35 euros; el preu de la T-10, serà de 7,70 euros i el preu de la T MES, 
de 47,90 euros i,  a partir del 15  de setembre de 2009, s’expedirà la T-12, amb un 
preu anual de 35 euros, que permetrà fer viatges sense límit durant l’any de vigència.     
 
5.- Congelació de l’Impost d’activitats econòmiques.  
 
En cas d’acceptar aquesta al·legació  s’impossibilitaria l’acompliment dels objectius 
pressupostaris i per tant del Programa d’actuació municipal. 
 
6. Congelació de la taxa de recollida de brossa domiciliària i del preu públic de 
recollida i tractament de residus comercials.   
 
Cal desestimar aquesta al·legació perquè el grau de cobertura de la taxa de la brossa  
és del 81,33%. La congelació d'aquesta tarifa suposaria una disminució pressupostaria  
que impossibilitaria acomplir els objectius previstos.  
 
Pel que fa al preu públic de recollida i tractament de residus comercials convé 
desestimar-la ja que la nova Llei  de residus de Catalunya obliga als productors de 
residus a fer front a totes les despeses del seu tractament i eliminació, be sigui a 



través de gestors autoritzats o acollint-se al servei municipal. La cobertura del servei 
és del 74,11% del cost (arriba al 85,4% si s’imputen altres ingressos per recollida 
selectiva i retorn cànon infraestructures relacionats amb el servei). 
 
 
7.- Implantar un sistema de bonificació de la taxa de recollida de la brossa que 
incentivi el reciclatge de la brossa domiciliària i comercial.  
 
L’acord d’aprovació provisional ja deia que “d’entrada i discutit aquest tema en el 
Servei d’Ingressos, es troben dificultats per aplicar aquesta possible bonificació, 
perquè no es veuen els mitjans per procedir a la comprovació de què en efecte la 
selecció es fa bé per part de les famílies. S’han començat a estudiar les possibilitats de 
lligar la bonificació amb el lliurament dels objectes a la deixalleria, però l’estudi s’ha de 
completar amb la participació d’altres serveis implicats en el tema”.  
 
Tot i seguir buscant incentius per a qui faci recollida selectiva, volem assenyalar que   
de manera indirecta, tot el  servei de brossa s’està bonificant perquè l’Ajuntament 
presta un  servei domiciliari de recollida de mobles i trastos vells de manera totalment 
gratuïta.   
 
 
8.- Congelació de les tarifes de les zones blaves. 
 
La taxa es situa encara molt lluny de l’aparcament sota superfície, import que es va 
prendre com a referència en el moment de la creació del servei i que s’emmarca en la 
política d’aparcaments d’aquesta ciutat. Comparativa amb la tarifa mitjana 
d’aparcaments subterranis: taxa zona blava: 0,0226€/minut; tarifa aparcament 
subterrani: 0,0289€/minut. 
  
9.- Congelació de les tarifes d’aigua i reducció en un 5% a tots els trams de la de 
clavegueram.  
 
Convé desestimar aquesta al·legació ja que rebaixar l’increment proposat per AMSA 
provocaria un desequilibri del pressupost aprovat pel seu Consell d’Administració. La 
normativa legal vigent obliga a incloure en la tarifa la totalitat dels costos del servei. La 
disminució del consum obliga necessariament a incrementar el preu per sobre de l’ 
IPC.  
 
A més a més, la rebaixa de l’increment de la tarifa del clavegueram  impediria el 
desenvolupament previst del Pla director del clavegueram. 
 
10.- Reducció en un 15% la taxa per llicències i autoritzacions d’establiments, per 
incentivar la instal·lació de noves empreses a la nostra ciutat.  
 
Cal desestimar aquesta al·legació ja que la taxa, per no desequilibrar massa les 
previsions pressupostàries, s’ha d’augmentar en proporció al que ha augmentat el cost 
del servei.   En aquests moment, la cobertura global del servei és del 69,54% 
 
11.- Bonificació progressiva de totes les taxes i impostos empresarials per aquells 
sectors d’interès estratègics com R+D+I, audiovisuals, medi ambient, cultura i serveis 
a les persones.  
 
Cal desestimar-la perquè la  Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 8, prohibeix 
atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de 
llei.   



 
12.- Incentivar fiscalment la implantació en el centre històric d’activitats de petit comerç 
que contribueixi a potenciar l’atractiu turístic de Mataró i donar a conèixer les tradicions 
culturals i artístiques locals.   
 
Cal desestimar-la perquè la  Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 8, prohibeix 
atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de 
llei.   
 
 
13.- Congelar la taxa per cementiris municipals.  
 
El servei de cementiris es gestiona mitjançant concessió administrativa. En el plec de 
condicions ja es preveia u increment de la taxa de conservació en dos punts 
percentuals per sobre l’IPC per possibilitar les obres d’inversió i manteniment 
previstes. Una congelació en aquesta tarifa impossibilitaria complir el pla econòmic 
financer de la concessió.  L’increment tarifari, a proposta de l’empresa concessionària 
Cementiris Metropolitans SCG (concessió adjudicada per acord de Ple d’1 de juny de 
2006), ha estat del 7,3% (IPC juny 5.3%+2 punts) en el cas de les concessions i drets 
de conservació. Aquest increment s’ajusta a la clàusula 18a del contracte de concessió 
i a l’oferta econòmica presentada i aprovada per l’Ajuntament (on s’estipulava que 
l’increment anual de les tarifes seria de l’IPC més dos punts percentuals fins a 
l’exercici 2018). Pel que fa als serveis de brigada i administració s’actualitzen les 
tarifes per adequar-les al cost del servei, a la vegada que s’unifiquen algunes de les ja 
existents. 
 
14.- Aplicar l’exempció de la taxa d’ús del transport públic pels usuaris menors de 14 
anys en els dies lectius.  
 
L’Ajuntament tenia el compromís per l’any 2009 d’integrar-se totalment al Sistema 
Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.   
 
Les tarifes aprovades per l’Autoritat del Transport Metropolità preveuen que  a partir 
del 15  de setembre de 2009, s’expedirà la T-12, amb un preu anual de 35 euros, que 
permetrà fer viatges sense límit durant l’any de vigència.     
  
15.- Bonificar fiscalment a les empreses que col·laborin en la promoció de l’esport i de 
la cultura de la nostra ciutat mitjançant el patrocini, per tal d’incentivar la seva 
participació i implicació a les activitats de Mataró.  
 
Es proposa desestimar aquesta al·legació perquè la Llei d’Hisendes Locals, en el seu 
article 8,  prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en 
normes en rang de llei. 
 
 
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 
 
1. Al·legacions a la taxa per les llicències i les autoritzacions d’establiments.  
 
a) Manifesta la Cambra de Comerç que en la determinació de la tarifa no es pot 
prendre en consideració la superfície del local.  

 
No es pot prendre en consideració aquesta al·legació perquè no és cert que hi hagi la 
mateixa activitat tècnica en locals petits i en locals grans. Només analitzant el 
Reglament d’activitats d’aquest Ajuntament ens donem compte que les obligacions 



mínimes a establir són diferents en funció dels metres quadrats. A més metres 
quadrats, més obligacions mínimes, les quals obliguen a una activitat comprovadora 
per part dels tècnics de l’Administració local.  
 
Les superfícies de les activitats influeixen de forma significativa en la tramitació dels 
expedients de sol·licitud de llicència, donat que és un paràmetre imprescindible per 
poder qualificar les activitats en annexos tal com indica la Llei 3/1998. 
Independentment de la classificació de la Llei 3/1998, en funció del valor de la 
superfície, l’expedient ha de seguir un tràmit diferent,  amb la intervenció d’altres 
Administracions com és el cas de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, 
el Servei de la Competència de Comerç, el Servei de Benestar Social, el Servei de 
Sanitat de l’Ajuntament o de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres. També cal dir 
que la superfície és un paràmetre directament proporcional per calcular altres 
paràmetres molt importants d’un establiment com pot ser l’aforament, la càrrega de foc 
o el número de vehicles, paràmetres que també suposen la intervenció d’altres 
Administracions, i en definitiva, una complexitat més en la tramitació de l’expedient.  
 
També és cert que en funció de la superfície de l’activitat es pot complicar més la 
qualificació tècnica del projecte o documentació tècnica de la sol·licitud, ja que per 
exemple, la normativa contra incendis exigeix unes mesures de seguretat superior a 
l’augmentar la superfície de l’activitat. Altres normatives com són el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, el Reglament d’instal·lacions  tèrmiques, el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya, etc, fixen unes obligacions  més importants en funció de 
l’augment de superfície. Es fa evident doncs, que el control i revisió del projecte és 
més dificultós i per tant, es necessita més temps, en especial  per part dels tècnics, 
quan més gran és la seva superfície.  
 
b) La tarifa per canvi de titularitat no s’hauria d’aplicar.  
 
Davant d’aquesta manifestació de la Cambra de comerç hem de manifestar el següent: 
Quan es sol·licita un canvi de titularitat d’una llicència hi ha una intervenció 
administrativa i a la vegada, una intervenció tècnica. Si bé la Llei 3/1998 no regula la 
tramitació dels canvis de titularitat, sí que, d’una manera àmplia,  ho fa el Reglament 
d’activitats de Mataró en els seus articles 47 i següents.  Deixant al marge, l’obvia 
activitat administrativa que suposa un canvi de titularitat (comprovar que es presenta la 
documentació indicada en el Reglament, realització d’un document d’assabentat del 
canvi de titularitat,  recerca l’expedient del titular anterior, etc. ), des del punt de vista 
tècnic es comprova la documentació presentada, es verifica que no hi ha hagut canvis 
respecte el projecte anterior, es comprova que l’establiment no té denúncies, es 
sol·licita aquella documentació que es considera necessària  que s’ha de justificar, 
com podria ser adaptacions a normativa, etc, i en cas necessari es fa inspecció de 
l’establiment. En conseqüència, l’expedient de canvi de nom, sí que comporta unes 
tasques tant a nivell administratiu com tècnic, que fan que s’hagi de desestimar 
l’al·legació presentada.   
 
2. Al·legacions a l’Ordenança reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i 
eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics 
inservibles.  
 
Tota aquesta al·legació s’ha de desestimar perquè parteix d’un supòsit erroni, com és 
la manifestació que l’Ajuntament no ha fet estudi de costos que determini l’import de la 
taxa. Això no és cert, perquè  aquesta  Taxa, como totes les aprovades, es fonamenta 
en un estudi tècnic econòmic, el qual justifica de manera detallada que amb l’augment 
incorporat només s’està cobrint el  81,33% del cost del servei, per la qual cosa, no 



s’estan incomplint les normes legals que preveuen que l’import de les taxes no pot ser 
superior al cost del servei.  
 
 
SERVEI D’INGRESSOS 
 
1. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
 
 
 
Dins el període d’exposició pública de les Ordenances s’ha donat la circumstància que 
una persona havia presentat la declaració d’hereus dins de termini i per 
desconeixement no havia sol·licitat la bonificació per habitatge habitual, que s’ha de 
demanar dins del termini legal. Al rebre la notificació de la liquidació és quan es va 
assabentar de les possibilitats de bonificació. Les raons expressades per aquesta 
persona ens van fer veure que seria convenient ampliar el termini per sol·licitar la 
bonificació al període de pagament en període voluntari de la  liquidació  
per permetre que qui reunís els requisits per gaudir-la tingués una altra oportunitat per 
sol·licitar-la.  
 
Per això, es proposa, a més de les modificacions que ja s’havien acordat: Modificar 
l’article 7 en el sentit d’afegir en els tres apartats de bonificació que el termini per 
sol·licitar-la és el del període legal de presentació  de la declaració o bé el del termini 
de  pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període  legal de 
presentació.      

 
 
PATRONAT DE CULTURA 
 
El Patronat de Cultura ha proposat afegir a la Taxa C2. Rodatges cinematogràfics de 
l’Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública, i 
per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal un apartat 
que digui el següent:  
 
C.3.- Pel que fa a les tarifes del tipus C.2,  en els casos en què la llicència se 
sol·liciti per a la realització de rodatges cinematrogràfics de caràcter no 
publicitari però amb eminent valor cultural i/o de promoció de ciutat, la quota a 
pagar per l’obligat serà zero, subvencionant-se el seu import. En aquest cas 
caldrà un informe justificatiu d’interès per la ciutat de l’actuació concedida.  
 
 
SERVEI DE MOBILITAT 
 
Modificació tarifa SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ. 
 
Des de l’any 2002, el servei públic de transport urbà “Mataró Bus” està integrat dins el 
Sistema Tarifari Integrat, de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).  
 
El 2009 entra en vigència el nou contracte de règim de gestió interessada del servei de 
transport públic col·lectiu de viatgers de Mataró Bus. El plec de condicions que regeix 
la prestació d’aquest servei, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 13 de març de 
2008, estipula en el seu Annex núm. 4 de Sistema Tarifari, la previsió d’eliminar els 
títols propis de Mataró Bus, convergint plenament amb el Sistema Tarifari 
Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i la convergència 
pròpiament dita de les tarifes.  



 
En el moment de l’aprovació provisional de l’expedient de modificació  d’Ordenances, 
l’ATM no havia fixat encara els seus preus, però per indicadors d’altres anys es va 
preveure que els preus serien: Bitllet senzill 1,35 euros; T-10  7,40 euros i T MES 
48,00 euros.  
 
Finalment,  les tarifes aprovades per l’ATM han estat aquestes: Bitllet senzill: 1,35 
euros; T-10 7,70 euros i TMES 47,90 euros. No s’han acomplert les previsions 
inicials a l’haver-se creat una nova targeta, la  T-12 (entre 4 i 12 anys), amb 
viatges il·limitats i amb un preu de 35 euros  anuals, que es començarà a expedir 
a partir del  15 de setembre del 2009.  
 
La proposta feta pel   Servei de Mobilitat en data 5 de setembre de 2008, - proposta 
que estava inclosa en els documents de l’expedient d’aprovació provisional -, indicava 
ja  el següent:  
 
“PRIMER: Eliminar els títols d’abonament propis del servei Mataró Bus un cop 
esgotades les existències actuals de targetes, i que les tarifes dels títols de pagament 
siguin les aprovades dins el Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport 
Metropolità i la dispensa del Bitllet Senzill amb preu de referència aprovat dins el 
mateix Sistema Tarifari.  
 
SEGON: Malgrat l’anterior, en campanyes de promoció o altres, l’operador podrà 
emetre qualsevol altra títol de pagament però sempre d’acord amb els preus  de 
referència de la targeta T-10 d’una zona aprovada per l’Autoritat del Transport 
Metropolità.”  
 
No obstant, al constar a la mateixa proposta, una taula amb els preus que per 
indicadors anteriors, semblava que serien els vigents per a l’exercici 2009, van ser 
aquests preus  els que es van fer constar a la proposta d’aprovació provisional, sense 
preveure ni explicitar, equivocadament, que l’ATM pogués fer uns increments diferents 
als indicis que fins aleshores teníem.    
 
Ha resultat ara que, com hem assenyalat abans, l’ATM ha aprovat uns preus diferents 
als previstos per nosaltres, els quals en còmput general no són més perjudicials que 
els aprovats provisionalment per l’Ajuntament, ja que si bé la T-10 té un preu superior, 
la T-MES té un preu inferior, i es crea a partir del 15 de setembre de 2009, una targeta 
anual i amb viatges il·limitats, la T-12 (per a les persones de 4 a 12 anys), amb un 
import de 35 euros, que suposarà, de ben segur, una ajuda per a moltes famílies.  
  
Així doncs, l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament en data  13 de març de 2008, a 
l’atorgar la concessió del servei,  i les decisions preses per l’ATM ens obliguen a 
modificar l’acord d’aprovació provisional en el sentit  d’assenyalar que per a aquest 
exercici 2009, el preu del Bitllet senzill serà de 1,35 euros; el preu de la T-10, serà 
de 7,70 euros i el preu de la T MES, de 47,90 euros i,  a partir del 15  de setembre 
de 2009, s’expedirà la T-12, amb un preu anual de 35 euros.     
  
De cara als proper anys, i donat que l’ATM assenyala els preus quan nosaltres ja hem 
fet l’aprovació provisional, el text de la modificació en aquesta fase només podrà ser el 
següent:  “l’import de les tarifes dels títols de pagament seran les aprovades dins el 
Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat  del Transport Metropolità. Malgrat l’anterior, en 
campanyes de promoció o altres, l’operador podrà emetre qualsevol altra títol de 
pagament però sempre d’acord amb els preus de referència de la targeta T-10 d’una 
zona aprovada per l’Autoritat del Transport Metropolità”. Serà només a l’expedient 
d’aprovació definitiva, que es podran fer constar els imports exactes dels títols i bitllets.  



 
 
Un cop resoltes les al·legacions  presentades a les Ordenances fiscals reguladores 
dels impostos i taxes, en els  preus públics i a les tarifes  que hauran de regir a partir 
de l’1 de gener de 2009, en resulta el text definitiu que es conté en documents 
annexos.  
 
Es proposa al ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS:  
 
 
Primer.- DESESTIMAR pels motius assenyalats a la part expositiva, les al·legacions 
presentades pel grup municipal de CIU.      
 
Segon.- DESESTIMAR pels motius que consten a la part expositiva, les al·legacions 
presentades pel grup municipal del Partit Popular.  
 
Tercer.- DESESTIMAR pels motius que consten a la part expositiva, les al·legacions 
presentades per la Cambra de Comerç de Barcelona.  
 
Quart.-  APROVAR les modificacions proposades pel Servei d’Ingressos, Patronat de 
Cultura i Servei de Mobilitat.  
 
Cinquè.-  APROVAR definitivament per a l’exercici 2009 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels impostos, que es detallen a l’annex núm. 1.  
 
Sisè.-  APROVAR definitivament, per l’exercici 2009, la modificació de les ordenances 
fiscals reguladores de les taxes, que consten a l’annex núm. 2. Pel que fa a les taxes 
de nova creació, que a l'esmentat annex es detallen, s'aprova  definitivament la seva 
imposició.     
 
Setè.-  APROVAR definitivament, per l’exercici 2009, els preus públics que figuren a 
l’annex núm. 3.  
 
Vuitè.-  APROVAR definitivament per l’exercici 2009, les tarifes que s’inclouen en 
l’annex núm. 4.  
 
Novè.- APROVAR  les categories de carrers que s’inclouen en l’annex núm. 5.   
 
Desè.- PUBLICAR  les modificacions de les Ordenances fiscals i els preus públics i 
tarifes aprovades al Butlletí oficial de la província, assenyalant que contra aquestes 
aprovacions  es  podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 

 
ANNEX 1.- ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS 
IMPOSTOS  
 
 
ORDENANCES GENERALS  
 
 



1.1 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.  
 

 
a) Modificar l’article 20.- Beneficis fiscals. Afegir un nou apartat.  
 
El motiu de la modificació és adequar aquest article al  Reial Decret 1065/2007, 

de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, que assenyala l’obligació de 
concedir un termini d’al·legacions de deu dies abans de dictar resolució en els supòsits 
en que el benefici fiscal s’hagi de desestimar.    

 
L’apartat que s’afegeix diu així:  
 
5. Amb caràcter previ a la notificació de la resolució s’haurà de notificar a 

l’obligat tributari la proposta de resolució quan hagi de ser denegatòria per tal 
que, en un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquesta proposta, al·legui el que convingui al seu dret. 

 
  
 
b) Modificar l’article 64. 4) detallant una norma jurídica que li és 

d’aplicació.    
 
La norma jurídica que es vol expressament esmentar  és el Reglament general 

del règim sancionador, un dels que desenvolupa la Llei general tributària.  
  
L’apartat 4 de l’article 64. Procediment sancionador, quedarà redactat així:  
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord 

amb les normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a 
l’article 99 de la Llei general tributària i les normes sobre la seva instrucció que 
estableix l’article 210 de l’esmentada llei, i les disposicions concordants del 
Reglament general del règim sancionador.  

 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
 
2.1 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA.  
 

a) Modificar l’article 7 en el sentit d’afegir en els tres apartats de bonificació 
que el termini per sol·licitar-la és el del període legal de presentació  de la declaració o 
bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del 
període legal de presentació.      

 
b) Modificar l’article 10, apartat 2), per concretar  i variar la reducció que 

s’aplica al valor cadastral.  
 
L’article 10, apartat 2 queda redactat així:  
 



Es prendrà com valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors 
cadastrals una reducció d’un 56,3 per cent. Aquesta reducció no serà d’aplicació en 
aquells supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració 
col·lectiva siguin inferior als fins aleshores vigents. El valor cadastral reduït en cap cas 
podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració 
col·lectiva.  
 

  
2.2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  

 
 a) Article 7, Bonificació per família nombrosa: Adaptar els trams de renda 

a l’augment de l’IPC, que es situa en un 4,6%.     
 
L’apartat de Requisits de renda queda així:  
 
La suma de les bases imposables en l’impost sobre la renda de les persones físiques 
corresponents al conjunt de persones que  viuen a l'habitatge i constitueixen  la unitat 
familiar,  no pot excedir els 36.980  €. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar per cada fill 
que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim per què 
una família tingui la condició de nombrosa, d’acord amb el següent quadre.  
 

Nº FILLS LÍMIT IMPOSABLE 
3 36.980 € 
4 51.773 € 
5 66.565 € 

 
6 81.358 € 
7 96.150 € 
8 110.942 € 
9 125.734 € 

10 140.527 € 
 

11 155.319 € 
 
 

 
 b) Article 10. Modificació dels tipus de gravamen per aconseguir un 

increment ajustat a l’IPC.   
 
Article 10  
 
El tipus de gravamen és el 0,868% quan es tracti de béns de naturalesa rústica. 

 
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és: 

 
Per ús residencial   0,3945%  
 
Per a finques d’usos : 

 
TIPUS DIFERENCIATS PER US A:  MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS 0,535 % 
TIPUS DIFERENCIATS PER US C:  COMERCIAL 0,535 % 
TIPUS DIFERENCIATS PER US G:  OCI I HOSTALERIA 0,535 % 
TIPUS DIFERENCIATS PER US I:   INDÚSTRIA 0,535 % 

 TIPUS DIFERENCIATS PER US M: OBRES D'URBANITZACIÓ, JARDINERIA, SÒLS                        
SENSE EDIFICAR 0,535 % 



TIPUS DIFERENCIATS PER US O: OFICINES 0,535 % 
 

El tipus incrementat per als immobles d’ús no residencial assenyalats s’aplica a partir 
del següent valor cadastral:  

 
Tipus de gravamen de l’IBI en funció de l’ús: 
 
ÚS DESCRIPCIÓ LLINDAR DEL VALOR
A MAGATZEM ESTACIONAMENT 39.610 €
C COMERCIAL 240.487,47 €
G OCI I HOSTELERIA 2.369.137,85 €
I INDUSTRIAL 1.117.714,98 €
M OBRES D’URBANITZACIÓ I JARDINERIA, SÒLS SENSE EDIFICEDIFICAR 1.135.276,81 €
O OFICINES 738.695,67 €

 
La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 

 
El tipus de gravamen serà del 1,3 % per immobles de característiques especials per 
tipologia autopistes. 
 
Per immobles de característiques especials de tipologia portuària el tipus és del 
0,75%.  
 
  
2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  
 
 
 a) Modificació de l’article 5, apartat 2 de subvencions, pel que fa a la data 
d’aprovació de les normes per a la concessió de subvencions.  Modificar 
aquesta data ja que  es van  aprovar de nou l’any 2006. 
 
El punt 2 de l’apartat subvencions de l’article 5 queda redactat així:  
 
Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i dels habitatges 
que compleixin les condicions que estableixen les normes per a la concessió de 
subvencions aprovades per l’Ajuntament en Ple durant l’exercici 2006 gaudiran d’una 
subvenció per a l’import total de l’impost, segons disponibilitats pressupostàries.  
 

b) Modificar l'apartat 2 de l'article 6 per incrementar el tipus de gravamen .  
 
2.El tipus de gravamen és del  3,566 %. 
 

c)  Modificar  l’article 8, per actualitzar els mòduls amb l’IPC, amb el text 
següent:   

 
Article 8 Comprovació 
 
L’Ajuntament, un cop finalitzades les obres, efectuarà  les comprovacions i les 
investigacions necessàries per a verificar el cost real i efectiu de les construccions, de 
les instal·lacions i de les obres realitzades que constitueix la base imposable de 
l’impost i practicarà, si s’escau, la  liquidació per regularitzar la situació tributària que té 
caràcter de liquidació definitiva, i exigirà al subjecte passiu o li reintegrarà, en el seu 
cas, la quantitat que correspongui.  
 
Per la comprovació del cost real i efectiu de les obres a que fa referència l’apartat 
anterior, el subjecte passiu està obligat a presentar, a requeriment de l’Administració, 



la documentació en què quedi reflectit aquest cost, com el pressupost definitiu, les 
certificacions d’obra, els contractes d'execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració 
d’obra nova i la resta de documents que, a judici de la inspecció, puguin considerar-se 
com a vàlids per a la determinació del cost real. Si no s’aporta aquesta documentació 
o la presentada no és completa o no se'n pugui deduir el cost, la comprovació 
administrativa es pot realitzar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 57 de la 
Llei general tributària. 
 
En els casos en què no s’hagi sol·licitat la llicència i s’hagin realitzat les obres, 
l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional un cop tingui coneixement de les 
obres o les instal·lacions iniciades, a la qual és d’aplicació els terminis d’ingrés 
establerts al Reglament general de recaptació i la Llei general tributària. 
 
La base imposable de l’autoliquidació provisional  es determina d’acord amb la 
quantitat més alta resultant  dels procediments següents: 
 
1. Segons el pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest estigui visat pel 
col·legi oficial corresponent, quan sigui requisit necessari el visat. 
 
2. Segons els següents mòduls, determinats pel tipus d’actuació: 
 
a) Actuacions subjectes a llicència d’obres, el producte de P x T x R x m2 afectats per 
l’actuació, essent - P, el valor de construcció estimat.  
 
Els valors corresponents a l’any 2009 són els següents: 
 

P (valor de construcció estimat) preu 
per a usos predefinits, sobre i sota rasant, excepte l’ús industrial i l’aparcament col·lectiu. 743,37  eu/m2
per a usos no predefinits, l’industrial i l’aparcament col·lectiu, tots ells sobre rasant. 389,42  eu/m2
per a soterranis d’ús industrial i aparcament col·lectiu. 450,65  eu/m2

 
T (Coeficient corrector) Valors fixos 

en edificis entre mitgeres 1 
en edificis en cantonada 1,1 
en edificis aïllats 1,2 

 
R, coeficient corrector, no aplicable a les obres de nova planta, segons la tipologia de 

la reforma o de la rehabilitació 
Valors fixos 

per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes 0,90 
per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals. 0,70 
per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals, però sí instal·lacions 0,50 
per a reformes i rehabilitacions que no afectin ni elements estructurals ni instal·lacions. 0,30 

 
 
b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per 
l’actuació, essent P, el valor d’enderroc estimat.  
 

Els valors corresponents a l’any 2009 són P = 52,09  euros/m2 
 
c) Actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, el producte de P x m3 
de terres afectats per l’actuació, essent P, el valor de manipulació del metre cúbic de 
terres estimat.  
 



Els valors corresponents a l’any 2009 són de P =  4,29 euros/m3 
 
d) Actuacions subjectes a llicència d’instal·lació de rètols, tendals, aparells d’aire 
condicionat i altres elements visibles des de la via pública, el pressupost de la 
instal·lació realitzat per un instal·lador acreditat. 
 
e) Obres de canalització per empreses de subministrament: (per metre) 
 
Obres Preu/metre 
Rases en vorera 41,89  euros
Rases en calçada 81,64  euros
Tubs de polietilè (de pressió amb unions termosoldades) fins, 120 mm de diametre 16,65 euros 
Tubs de polietilè (de pressió amb unions termosoldades) fins, 200 mm de diàmetre: 38,67 euros 
Tubs de polietilè (de pressió amb unions termosoldades) de mes de 200 mm de diàmetre 44,04 euros 
 
A la vista de les obres realitzades, els Serveis tècnics, mitjançant la comprovació 
administrativa corresponent, poden modificar la base imposable de l’impost, practicant 
la liquidació definitiva segons els paràmetres anteriors. 
 
L’impost liquidat només es retorna si concorren les següents circumstàncies: 
 

- Quan s’ha sol·licitat expressament, excepte quan l’Ajuntament declara la 
caducitat de l’expedient.  

- En cas de desestiment o renúncia a la llicència obtinguda. 
- Quan la construcció, l'obra o la instal·lació no ha estat executada. 
- En tots aquells supòsits contemplats al RD 1163/90, de 21 de setembre, 

que regula el procediment de devolució d’ingressos indeguts de naturalesa 
tributària. 

 
 

. 
2.4 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
 a) Modificar l’article 7.1., per adequar el seu redactat a una millor comprensió 
i per intentar  aclarir  diferents incidències en la gestió.  
 

Les modificacions són les següents:  

7.1.e.(...) 
 
A aquest efecte es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. 
 
Tanmateix, d’acord amb el que s’estableix al RD 1414/2006 d’1 de desembre es 
consideraran afectats per una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 
100: 
 
a)Els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa. 
 
b)Els pensionistes de Classes Passives que tinguin reconeguda una pensió de 
jubilació o de retiro per incapacitat permanent pel servei o inutilitat. 
 
7.1.1.(...) 



 
Les exempcions per discapacitat i les bonificacions sol·licitades amb posterioritat a la 
meritació de l’impost (1 de gener de l’exercici en curs) produiran efectes en l’exercici 
posterior a la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits establerts per a tenir-hi 
dret. 
 
Així mateix, tindran efectes per l’exercici posterior en què es sol·licitin, les 
peticions d’exempció per discapacitat per a un vehicle nou o de segona mà, sempre 
que en el moment de meritació de l’impost (1 de gener de l’exercici en curs), ja 
es gaudís en el mateix municipi, d’exempció per discapacitat per a un altre 
vehicle, tret de renuncia al dret d’exempció inicialment concedit. 
 
En el supòsit que ja es gaudís de l’exempció en un altre municipi, aquesta tindrà 
efectes pel mateix exercici en què es sol·liciti. 
 
En el supòsit d’altes noves, l’impost es merita en satisfer la corresponent autoliquidació 
davant la Direcció General de Trànsit. Si en aquest moment es presenta la 
documentació acreditativa del benefici fiscal, aquest tindrà efectes per a l’exercici en 
curs, excepte quan el titular del vehicle gaudís en el moment de meritació de 
l’impost, d’exempció per discapacitat per a un altre vehicle en el mateix 
municipi. 

 
 
2.6 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 

a) Modificar l'article 6 amb un  increment ajustat a l’IPC sobre els 
coeficients de categories de la via pública, que quedarà de la següent manera: 
 
Article 6: 
… 
Categ. via pública:  1 2 3 4 5 6 7
Coeficient situació:  2,96 2,76 2,37 2,01 1,8 1,39 1,19
 
 
 
  b) Bonificacions per creació d’ocupació (article 10, b): Augmentar  el 
percentatge màxim de bonificació, passant d’un 25% a un 50%, incrementant 
també els escalats. Especificar que aquesta bonificació  s’aplica només en 
l’exercici següent al que s’ha produït l’increment.   
 
Així doncs, l’article 10, b) quedarà redactat així:   
 
b. Bonificació per a creació d’ocupació. S’aplica una bonificació de fins al 50% als 
subjectes passius que contractin treballadors amb caràcter indefinit, creant més llocs 
de treball.  
 
INCREMENT  PROMIG              ANYAL%BONIFICACIÓ.  
 
100%                                                           50% 
Del 75 al 99%                                             40% 
Del 50 al 74,99%                                        30% 
Del 25 al 49,99%                                        20% 
De l’1 al 24,99%                                        10% 
 



Per tal de gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu l’ha de demanar abans de 
l’inici del període impositiu i adjuntar la còpia dels TC1 dels dos exercicis anteriors, pel 
que fa als centres de treball de Mataró.  
 
L’increment mitjà es pren per diferència entre el promig d’ambdós exercicis.  
 
En cap cas s’ha de tenir en consideració un increment de plantilla produït fora del 
terme municipal de Mataró.  
 
Aquesta bonificació s’aplica només en l’exercici següent al que s’ha produït 
l’increment.   
 
 c) A l’article 10, lletra d, referent a la bonificació d’un 20% a les empreses 
en  el primer any després dels dos d’exempció per inici d’activitat, especificar 
que la bonificació s’aplica a petició de part interessada. 
 
Per això,  la lletra d, de l’article 10,  quedarà  redactat així:  
 
d. Els subjectes pasius que es donin d’alta en la matrícula de l’impost  i que hagin 
gaudit durant els dos exercicis anteriors de l’exempció per inici d’activitat en territori 
espanyol, prevista a l’article 8.1.b/ de l’ordenança vigent, gaudiran d’una bonificació del 
20% de la quota tributària durant el primer any següent a la fi d’aquesta exempció. 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona  interessada.  “ 
 

 
 
ANNEX 2.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES 
 
 
3.1 TAXA PER LA RETIRADA DE LA VIA PÚBLICA DELS VEHICLES 
ABANDONATS, AVARIATS, ESTACIONATS MALAMENT O ALTRES CAUSES, I 
PEL TRASLLAT I PER LA PERMANÈNCIA DE VEHICLES, DE MOBLES I 
D’EFECTES SIMILARS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.  
 

a) Modificar  l'article 4 per incrementar  les tarifes en un 4,6%, menys les 
d’enganxament que no es modifiquen, i la de trasllat de vehicles que es fixa en 
120 euros, per ajustar-la al cost real del servei.     
 
La taula de tarifes queda així:  
 
"Article 4 TARIFES 
 EUROS 
a. Automòbils o furgonetes (per hora o fracció a partir de la tercera hora d'entrada 0,36 
b. Motocicletes i vehicles de dues rodes, motocarros i efectes diversos (per hora o 
fracció a partir de la tercera hora d'entrada) 0,22 

c. Camions, autocars, camionetes, "plataformes" i similars (per hora o fracció a partir 
de la tercera hora d'entrada) 0,49 

d. Trasllat de vehicles que es trobin en les circumstàncies esmentades a l'article 2 d'aquesta 
Ordenança, al dipòsit municipal: 
d.1) Des de qualsevol punt 120,00 
d.2) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l' ingrés al dipòsit 
municipal, efectuant l' ingrés dins del 5 dies següents a l'enganxament 44,00 



d.3) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l'ingrés al dipòsit 
municipal, efectuant l'ingrés posteriorment als  5 dies següents a l'enganxament i 
abans dels terminis de recaptació voluntària establerts al Reglament General de 
Recaptació: 

66,00 

e. Incautació i emmagatzament de béns mobles: 
e.1) Incautació 43,93
e.2) Emmagatzament, per dia i m2 0,58

  
 
 
 
3.2 TAXA PER PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI 
L’ADMINISTRACIÓ.  
 

a)  Augment de les tarifes en un 4,6%  
 
Això suposa una modificació de l'article 6, que quedarà redactat de la següent 
manera:  
 
TARIFES               EUROS 
  
1) Documentació gràfica del terme municipal, còpia 44,98

2) Llicències no especificades en ordenances específiques 2,29

3) Certificacions d'actes i acords municipals i de documents que es troben a les dependències municipals: 

3.1) Si es tracta de certificacions d'expedients o documentació que es trobi en els departaments 
municipals 1,25

 

3.2) Si es tracta de certificacions d'expedients que es trobin a l'Arxiu Municipal 4,52
 

3.3) Certificacions de padró d'habitants:    

3.3.1) Certificacions de residència i convivència, a partir del padró 1996 0,00
 

3.3.2) Certificacions de residència i convivència, dels padrons entre 1981 i 1995 4,39
 

3.3.3) Certificacions de residència i convivència, dels padrons anteriors a 1981 12,23
 

3.3.4) Certificacions de residència i convivència, per a persones amb carnet blau 0,00
 

4) Tramitacions i certificacions urbanístiques:   
4.1) Informes urbanístics 47,44  
4.2) Certificats de qualificació urbanística 70,98  
4.3) Certificats d'alineacions i rasants 70,98  

4.4) Certificat de compatibilitat amb el planejament d'un projecte d'obres o activitats 70,98
 

4.5) Altres certificacions de documents urbanístics   23,66  

4.6) Tramitació d'estudis de detall de no obligat compliment pel planejament urbanístic 304,03
 

5) Tramitacions i certificacions de llicències:    

5.1) Certificacions de llicència i expedients de disciplina urbanística 26,06
 



5.2) Informes tècnics d'activitats atorgats a sol·licitud de particular 47,32
 

5.3) Expedients de declaració de ruïna  301,75  
6) Convalidació de poders   17,98  
7) Compulses:    
7.1) Per cada compulsa    1,78  
7.2) Compulses per a persones amb carnet blau    0,00  

8) Incorporació d'un certificat específic per a certificacions a interès dels contractistes per la seva 
classificació 61,49

 

9) Per drets d'examen (oposicions, concursos i altres òrgans encarregats de la selecció): 
9.1) Categoria primera. Grup A: Subgrup A1 20,68  
9.2) Categoria segona. Grup B: Subgrup A2 16,56  
9.3) Categoria tercera.  Grup C: Subgrup C1 12,42  
9.4) Categoria quarta. Grup D: Subgrup C2  8,29  

9.5) Categoria cinquena. Grup E: Agrupacions professionals sense requisit titulació 4,12
 

10) Tarja d'armes   12,23  

11) El·laboració i confecció informes de la Policia Municipal:  
  

11.1) El.laboració i confecció d'informes tècnics de la unitat d'atenció ciutadana de pa Policia Local 
sobre accidents de trànsit 73,32

 

11.2) El.laboració i confecció d'informes d'actuacions no de trànsit per part de la Policia Local 73,32
 

12) Llicència de guals 118,30  
13) Llicència de guals obtinguda sense prèvia petició 141,96  
14) Informes de protecció civil 73,35  
15) Informes de mobilitat 73,35  

16) Homologació gestors autoritzats per recollida de residus 48,83
 

17) Expedició certificació de disponibilitat d'habitatge  per reagrupament familiar 65,47
 

18) Tramitació llicència per a la instal·lació de grans establiments comercials, per m2 1,78
 

19) Certificacions cadastral:    

19.1) Certificació cadastral literal per béns urbans i/o rústics ( individual per a cada finca) 9,67
 

19.2) Certificació cadastral literal per béns urbans i/o rústics ( conjunta) 9,67
 

19.3) Certificació cadastral descriptiva i gràfica per a béns urbans i/o rústics ( individual per a cada 
finca) 18,26

 

20) Taxa expedició certificats habitants per ABS    
20.1) En data històrica diferents de l'1 de gener 279,28  
20.2) En data que es faci el càlcul 10,46  

 
 
 
3.3. TAXA PER ÚS DE L’ESCUT DE LA CIUTAT, CONCESSIONS DE PLAQUES I 
ALTRES DISTINTIUS. 
 

 



a) Es proposa un increment de la tarifa en un 4,6%. Per això, modificació de 
l’article 5, que  en l’apartat de TARIFES quedarà redactat de la següent manera:  
 
 

TARIFES EUROS

a) Escut de la ciutat. Els concessionaris de serveis públics, comerciants, indústries, 
empreses de transport, activitats de lucre, i, en general, les persones físiques o jurídiques i 
col·lectivitats que l'utilitzin en capçaleres, marques de fàbrica i etiquetes. 7,77

b) Les societats d'esbarjo, esportives, agrupacions artístiques i culturals i els establiments 
docents han de satisfer anyalment i en un sol pagament 5,77

 
 
3.4. Taxa per Llicències urbanístiques. 
 

a) Es proposa un increment en la tarifa d’un 4,6% .L'article 5 es modifica 
així:     
 
LLICENCIES URBANÍSTIQUES EUROS
  

1) Llicències d'obres Inclosa en sectors de desenvolupament pendent d'urbanització 1.701,14
a) Llicència i modificació de llicència municipal d’obra major 124,21
Ampliació  61,51

b) Llicència i modificació de llicència municipal d'obra major d’obres que fomentin l’estalvi i 
l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables 49,68
c) Llicència i modificació de llicència  municipal d’obra menor. 61,51

d) Llicència i modificació de llicència municipal d'obra menor per a la realització d’obres que 
fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables. 23,66

e) Llicència municipal d'obra major iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al 
Registre general. 626,99

f) Llicència municipal d'obra menor iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al 
Registre general. 470,83

g) Llicència municipal d’obra major iniciada sense haver-se obtingut encara aquesta. 295,74

h) Llicència municipal d’obra menor, iniciada sense haver obtingut encara aquesta. 147,87
2) Llicència  i modificació de llicència de canvi d'ús. 61,51
3) Llicència i modificació de llicència d'enderroc 61,51

4) Llicència i modificació de llicència per alteració del medi rural. 61,51

5) Llicència i modificació de llicència  d'instal·lació de grues torre i aparells elevadors provisionals 
d'obres. 61,51

6) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de rètols, tendalls, aparells d'aire condicionat i 
altres elements visibles des de la via pública. 61,51
7) Llicència i modificació de llicència de parcel·lació. 61,51
8) Llicència de primera ocupació (per a establiment). 39,03
9) Canvi de nom de la llicència concedida. 28,40
10) Pròrroga de la llicència concedida. 28,40



11) Autoritzacions d'ocupació de la via pública complementàries a la llicència d'obres. 61,51

12) Tramitació de llicència en la que es comuniquen discrepàncies en el projecte tècnic(Increment 
sobre la tarifa corresponent).  25%

13) Modificacions de la llicencia: increment sobre la tarifa corresponent 50%
 
 
 
3.5 TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS.   
 
 a) A proposta del concessionari, i de conformitat amb el plec de 
condicions de la concessió,  s’incrementen amb l’IPC, (que a data 13 d’agost de 
2008, indicava una variació interanual del mes de juliol de 5,3%), més dos punts, 
en total un 7,3%. Pels serveis de brigada i administració, el preu resultant de 
l’estudi de costos, que acompanyen.   
 
 b) A proposta del concessionari, suprimir les concessions de sepultures 
de gran alçada (cementiri dels caputxins, setens i vuitens pisos) per l’elevat risc 
d’accidents que presenten al accedir-hi, tant pels usuaris (familiars dels difunt) 
com pels treballadors.   
 
Per tant, l’article 6 es modifica i queda de la següent manera:  
 
Article 6  
  
Concessió permanent 1r. pis frontal sense ossera 2.352,05 €
Concessió permanent 2n. pis frontal 2.702,39 €
Concessió permanent 3r. pis frontal 2.352,05 €
Concessió permanent 4t. pis frontal 1.501,31 €
Concessió permanent 5è. pis frontal 1.301,17 €
Concessió permanent 6è. pis frontal 928,97 €
Concessió permanent 1r. pis frontal amb ossera 2.802,48 €
Concessió permanent 1r. pis lateral sense ossera 3.312,97 €
Concessió permanent 2n. pis lateral 3.603,19 €
Concessió permanent 3r. pis lateral 3.503,10 €
Concessió permanent 1r. pis lateral amb ossera 3.703,29 €
  
Concessió temporal 1r. pis frontal sense ossera 940,82 €
Concessió temporal 2n. pis frontal 1.080,96 €
Concessió temporal 3r. pis frontal 940,82 €
Concessió temporal 4t. pis frontal 600,53 €
Concessió temporal 5è. pis frontal 520,47 €
Concessió temporal 6è. pis frontal 371,59 €
Concessió temporal 1r. pis frontal amb ossera 1.121,00 €
Concessió temporal 1r. pis lateral sense ossera 1.325,19 €
Concessió temporal 2n. pis lateral 1.441,28 €
Concessió temporal 3r. pis lateral 1.401,24 €
Concessió temporal 1r. pis lateral amb ossera 1.481,32 €
  
Lloguer per tres anys 4t. pis frontal 331,37 €
LLoguer per tres anys 5è. pis frontal 287,16 €
LLoguer per tres anys 6è. pis frontal 205,00 €
  



Segons l'article 21, del Reglament de policia sanitària mortuòria, Decret 297/1997, 
de 25 de novembre; s'autoritzarà els lloguers de cinc anys.   
  
LLoguer per cinc anys 4t. pis frontal 552,28 €
LLoguer per cinc anys 5è. pis frontal 478,60 €
LLoguer per cinc anys 6è. pis frontal 341,65 €
  
Tombes 2.128,13 €
Tomba 3 departaments  12.635,33 €
Llosa tomba granet  2.105,89 €
  
Concessió ossera frontal 771,99 €
Columbaris 724,04 €
  
Incineració de cadàvers o restes  516,39 €
Pack incineració   698,35 €
  
Neteja i ofrena floral nínxol ( 1 vegada any) 57,91 €
Neteja i ofrena floral nínxol ( 3 vegades any) 157,95 €
  
Drets d'inhumació o exhumació  123,96 €
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 288,33 €
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 88,39 €
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 230,66 €
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en ninxol 123,96 €
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, (en beneficència) 0,00 €
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 29,75 €
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 29,75 €
Condicionament sepultura (inclou sudari) 99,26 €
  
Làpida sola 114,04 €
Laterals (cos complet) 30,99 €
Arrebossat façana 86,77 €
Marc - vidriera 61,98 €
Boques - aplacats de façanes 86,77 €
Mabre ampit nínxol (Les Valls) 30,99 €
Expedició títol  30,25 €
Pròrroga de concessió 44,66 €
Altres casos anàlegs 44,66 €
Permís col·locació de llosa tomba 182,82 €
Inscripció llosa de tancament 49,63 €
Tramitació documentació 44,66 €
Expedient administratiu de canvi de nom 58,51 €
  
Drets de conservació general del Cementiri per nínxol 12,39 €
Drets de conservació general del Cementiri per tomba o panteó 74,49 €
Drets de conservació general del Cementiri per columbari 6,20 €
  

 
 
 
 
 
3.6.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'APARELLS IMMOBILITZADORS DE 
VEHICLES 



 
a)  Es proposa un augment de les tarifes en un 4.6%,  el que suposa una 

modificació de l'article 4, que queda redactat així:  
 
 
TARIFES  EUROS

Per l'aplicació dels aparells immobilitzadors als vehicles que es trobin en les 
circumstàncies que s'expressen en l'article 1, en qualsevol lloc del nucli urbà 16,35

 
 
3.7.- TAXA PER SERVEIS ESPECIALS PER A ESPECTACLES O TRANSPORTS 
 
 

a) Es proposa un augment de les tarifes en un 4.6%, per la qual cosa, 
modificació de l'article 6, que quedaria redactat de la següent manera:  
 
 
TARIFES            EUROS 
  
a) Circs, teatres i altres instal·lacions destinades a espectacles i similars de 
qualsevol mena:  
 Per cada hora de servei, en dissabte, diumenge o dia festiu  45,55
 Per cada hora de servei, en dia feiner  28,68
 Dies d'actuació durant la Festa Major de la ciutat, o dels barris, per cada 
dia  91,10
b) Les llicències o permisos pel pas de caravanes, grans transports, etc., 
pagaran:  

 Per cada hora de servei, en dia festiu  45,55

 Per cada hora de servei, en dia feiner  28,68
c) En els supòsits de l'article 2.1.b), la tarifa es fixarà, quan les 
característiques de la taxa ho permetin, d'acord amb la capacitat 
econòmica de les persones que hauran de satisfer-la.  

 
 
 
 
3.8.- TAXA PER LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS D'ESTABLIMENTS 
 

 
a) Modificació de l’article 8 per increment de les tarifes en un 4,6 %.   
 

 
Article 8. Tarifes. 
 
Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998 
d’Intervenció Integral de l’Administració ambiental, el decret 136/99 pel qual s’aprova el 
reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 i el Reglament d’Activitats de 
Mataró. 
 
A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES  
Bars musicals 2.503,30



Cafès-teatre i cafès-concert 3.214,30
Salons recreatius i esportius 3.214,30
Gimnasos de més de 500 m2 3.214,30

Discoteques, sales de festa amb espectacle, sales de ball, cinemes i teatres:  
Aforament inferior a 500 persones 4.017,87
Aforament superior a 500 persones 8.035,75
Comerços:  
Superfície entre 700 i 1000 m2 2.008,96
Superfície entre 1000 i 2500 m2 4.017,87
Superfície més gran de 2500 m2 16.071,48
Estacions de servei 4.017,87
Estacions de servei amb activitats annexes 8.035,75
Hotels i residències:  
Fins a 50 habitacions 4.017,87
de més de 50 habitacions 8.035,28
Aparcaments:  
de 700 a 1000 m2 3.093,77
de 1000 a 2500 m2 4.017,87
de 2500 a 5000 m2 8.035,75
de més de 5000 m2 12.053,61
Magatzems:  
de 100 a 300 m2 602,70
de 300 a 600 m2 1.205,34
de 600 a 1000 m2 2.008,96
de 1000 a 5000 m2 4.017,87
de més de 5000 m2 8.035,75
Tallers familiars annex IV.2 120,52
GLP per a ús domèstic 602,70
  
B) ACTIVITATS NO COMPRESES EN L’APARTAT A  
Activitats incloses en l’annex I 1.245,51
Activitats incloses en l’annex II.1 2.410,72
Activitats incloses en l’annex II.2 2.008,96
Activitats incloses en l’annex III 1.607,14
Activitats incloses en l’annex IV.1 524,29
Activitats incloses en l’annex IV.2 384,50
 
 
C) CÀLCUL DE LA TAXA PEL DESENVOLUPAMENT DE MÉS D’UNA ACTIVITAT:    
Quan es realitzen 2 activitats: 150% de la taxa corresponent a la superior. 
Quan es realitzen 3 activitats: 200% de la taxa corresponent a la superior. 
Quan es realitzen 4 activitats: 250% de la taxa corresponent a la superior. 
Quan es realitzen 5 activitats: 300% de la taxa corresponent a la superior. 
 
D) CANVIS DE NOM 
 
El 15% de la tarifa que els correspondria pagar en cas de primera instal·lació. 
 
E) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS, REDUCCIONS I ADEQUACIONS 
 
Per les adequacions a la Llei 3/1998 la taxa serà del 50% de la taxa d’obertura de l’annex vigent que li 
correspongui.  
 
Per les ampliacions i  modificacions que suposin modificació de les mesures correctores imposades a 
l’interessat en el moment que li va ser concedida la llicència d’instal·lació, la taxa serà d’un 50% de la 



taxa d’obertura de l'annex vigent que li correspongui. 
 
Per les ampliacions i  modificacions que no suposin modificació de les mesures correctores imposades 
a l’interessat en el moment que li va ser concedida la llicència d’instal·lació, la taxa serà d’un 25% de 
la taxa d’obertura de l'annex vigent que li correspongui. 
 
Per les reduccions la taxa serà d’un 15% de la taxa d’obertura  de l’annex vigent que li correspongui. 
 
Per aquelles activitats en les que es notifiquin discrepàncies al  projecte més d’una vegada, per cada 
comunicació extra es cobrarà un suplement del  25% de la taxa d’obertura que els ha correspost 
pagar.  
 
F)  SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA  
1) Activitats en què per motius no justificats de l'interessat es requereixi realitzar més 
d'una inspecció de comprovació i verificació de mesures correctores de la llicència 
autorització. (Per cada inspecció addicional)  51,49
2) Inspeccions sol·licitades pel denunciat en expedients de denúncia, en les quals es 
comprovi que no s’han adoptat les mesures correctores ( en concepte d’inspecció tècnica 
municipal) 51,49

3) Inspeccions de control periòdic. Quan aquesta generi més d’una inspecció motivada  
per causes imputables a l’interessat, cada inspecció exclosa la primera 51,49
4) Autoritzacions complementàries en matèria sanitària 51,49

5) Realització d’activitats temporals que no comporten ocupació de via pública (excepte 
pirotècnia). Aquest apartat inclou activitats, espectacles, festes i vendes de temporada en 
locals, que no comportin ocupació de la via pública:  
5.1) d'un a set dies 57,38
5.2) Tota una setmana o fracció d'excés fins a un màxim de tres mesos (import per 
setmana) 28,69
G) PIROTÈCNICA EN LOCALS  

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal 537,20
Cirs, espectacles o similars que no comportin ocupació de via pública i de caràcter 
temporal. 537,20

 
 
H) VIVERS MUNICIPALS 
 
Per les activitats que s’instal·lin en vivers municipals, la taxa municipal és:  
 
Per les activitats incloses en l’annex IV s’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa 
que els correspongui. 
Per les activitats incloses en els annexos diferents al IV s’aplicarà una bonificació del 
30% de la taxa que els correspongui. 
 
I) ACTIVITATS EN GALERIES O CENTRES COMERCIALS 
 
Les activitats que se situïn dins d’unes galeries o centre comercial i que suposin un nou 
punt de venda per a un establiment ja existent a Mataró i establert legalment, disposaran 
d’una bonificació a la taxa de: 
 
a) El 50% de la taxa que els correspongui per les activitats de l'annex IV. 
 
b) El 30% de la taxa que els correspongui per les activitats incloses en els altres 
annexos que no siguin el IV. 



 
J) TRASLLAT INDÚSTRIA 
 
Les indústries legalment establertes a Mataró i que es traslladin a un polígon industrial, 
qualificat com a tal d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, 
disposaran d’una bonificació d’un 30% de la taxa que els correspongui. 
 
K) MESURES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Aquelles activitats que incorporin en els seus projectes mesures d’estalvi i eficiència 
energètica i en l’ús de l’aigua, la utilització d’energies renovables i la implantació de 
sistemes de minimització de residus degudament justificades i quantificades en el 
projecte, disposaran d’una bonificació del 60% de la taxa que els correspongui.  
 
Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació 
per sol·licitar la llicència o autorització municipal: 
 
• la memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada, juntament amb els 

estudis o auditories que justifiquin els canvis del procés o de tecnologies, indicant 
quantitativament les millores obtingudes; 

 
• el cost de les inversions realitzades; 
 
• si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament 

d’Indústria i Energia o del Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 
Així mateix podran accedir a la subvenció de la taxa aquelles activitats: 
 
• que tinguin implantat un sistema de gestió mediambiental certificada d’acord amb 

el Reglament CCEE núm. 1836/92 ISO 14000, 
• els productes de les quals tinguin concedida: 
 

- l’etiqueta ecològica europea (Reglament CCEE núm. 880/92) o  
- el distintiu de garantia de qualitat ambiental (Decret 314/94). 
 

Aquests programes han d’estar gestionats per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
La documentació presentada serà valorada per la Secció d’Activitats de l’Ajuntament 
que determinarà la procedència de la subvenció d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries. 
 
L) Les entitats privades sense ànim de lucre pagaran un 10% de la tarifa que els 
correspondria pagar si tota l’activitat que realitzessin tingués caràcter econòmic.  
 
M) L’ajuntament subvenciona el 100% de la taxa d’obertura d’establiments a les 
cooperatives i els tallers, en l’àmbit del desenvolupament del treball social i/o que 
promogui la reinserció social i laboral, que ocupin entre 3 i 10 treballadors amb 
contracte laboral iniciat dins del termini dels 30 dies posteriors a la posada en marxa 
de l’activitat. 
 
N) Tarifa per llicències atorgades a activitats que no han sol·licitat llicència abans de 
l’inici d’activitat i que la sol·liciten prèvia denúncia: tarifa superior en el 20% a aquella 
que les correspondria pagar si hagués estat sol·licitada la llicència prèviament.  



 
 
 
3.9.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS 
INSERVIBLES. 
 

a)  Augment del 7% en les tarifes, per anar ajustant-les al cost del servei.  
Aquest més gran augment està determinat per lo deficitària que és aquesta taxa i per 
la intenció d'anar reduint  aquest dèficit de forma esglaonada. Aquest augment suposa 
una modificació de l'article 7,  que queda redactat així:  
 
 
Article 7. Les bases i tarifes d’aquesta taxa seran anyals:  
 
a) La tarifa de la brossa domiciliària és de  103,24 € 

b) La fracció de rebuig dels residus comercials i assimilables és de  158,77 € 
 
 

 
b) Conseqüència d'aquesta modificació, canviar el segon apartat del punt 2 

de l'article 9  que dirà el següent:  
 
La tarifa dels habitatges es fixa en 103,24 euros.  
 
 c) Assenyalar que en els supòsits d’enderroc els efectes de la baixa seran 
des de la data d’enderroc i que caldrà acompanyar, juntament amb la petició, 
certificat del tècnic i/o factura d’enderroc.  
 
 Afegir a l’article 9, apartat 2, primer paràgraf, una última frase que digui 
així: “En els supòsits d’enderroc, els efectes de la baixa seran des de la data 
d’enderroc i s’haurà d’acompanyar junt amb la sol·licitud, un certificar del tècnic 
que acrediti la data de l’enderroc i/o la factura d’enderroc.” 
 
3.10.- TAXA PER LLICENCIES DE TALL DE LA VIA PÚBLICA. 
 
 a) Augmentar les quotes en un 4,6% Això suposa una modificació  de  
l'article 5 que  queda redactat així:  
 
Article 5 
 
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 22,23
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 53,27
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 35,72
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 95,84
 
En els casos  en què la llicència la sol·licitin entitats que promoguin el foment de la 
vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d'activitats de caire cultural i de 
foment d'activitats esportives, lúdiques,  culturals i de foment de valors festius que es 
desenvolupin a la via pública, la quota a pagar és zero.   
 
 
TARIFA PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’USUARI HABITUAL I 
FREQÜENT DE LA VIA PÚBLICA 



 
a) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls fins a 24 a l'any 
a.1) per xarxa no bàsica 75,12
a.2) per xarxa  bàsica 150,12
 
b) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 25 i 48 a l'any  
b.1) per xarxa no bàsica 150,12
b.2) per xarxa bàsica 300,29
 
c) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 49 i 96 a l'any  
c.1) per xarxa no bàsica 300,29
c.2) per xarxa bàsica 600,67
 
d) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 97 i 192 a l'any  
d.1) per xarxa no  bàsica 600,67
d.2) per xarxa bàsica. 1.201,32
 
e) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls superior a 192 a l'any  
e.1) per xarxa no  bàsica 1.201,32
e.2) per xarxa bàsica 2.402,48

 
Aquesta condició no eximirà el titular de la necessitat de sol·licitar en cada tall la 
llicència corresponent, no obstant això, aquesta es liquidarà d'acord amb el següent 
escalat: 
 
 
TARIFES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER CONTRIBUENTS QUE 
TINGUIN ATORGADA LA CONDICIÓ D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE LA 
VIA PÚBLICA 
 
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 4,46
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 10,63
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 7,09
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 19,14

 
La condició d'usuari habitual i freqüent de la via pública correspon a aquells usuaris 
que per raons professionals o personals tallen  o ocupen en condicions de similitud, de 
forma habitual i freqüent en temps, els mateixos espais de la via pública, en franges 
horàries predeterminades i conegudes amb antelació. 

 
Via conveni es podrà regular el sistema de liquidació d'aquesta taxa amb periodicitat 

trimestral. 
 
 
3.11.- TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.  
 

a) Increment del 4.6% en  les tarifes, per la qual cosa, modificar l'article 4, 
que quedarà  així:    
 
Article 4. Tarifes 

TARIFES EUROS
  



1. Atorgament de llicència per a l'exercici del servei d'autotaxis, amb taxímetre dins del 
terme municipal (classe A) 597,44
2. Atorgament de llicència per l'exercici del servei d'automòbils de prestacions especials 
i d'abonament (classe C) 996,05
3. Traspassos autoritzats:  
Inter vivos: el 40% de la llicència,  
classe A 238,94
classe C 398,27
Mortis causa: el 15% de la llicència,  
Classe A 89,61
classe C 149,28

4. Llicències de substitució de vehicles en qualsevol de les modalitats esmentades 41,49
5. Expedició del permís municipal de conductor d'autotaxi 8,58
6. Revisions:  
Ordinària i reglamentària 4,28
Especial per canvi o traspàs 8,58

 
 
 
3.12.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I 
PER L’UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC MUNICIPAL.  
 
 

a) Increment de les tarifes en un 4,6%.    
 
 b) Afegir al final de l’article 5 un apartat que reculli el que preveu l’apartat 
b) del punt 1 de l’article 24 de la Llei d’Hisendes Locals, pel que fa a les 
ocupacions del domini públic fruït d’una licitació.  
 
 L'article  5 es modifica de la següent manera, en l’apartat de TARIFES:  
 
 

TIPUS D’OCUPACIÓ 
APLICAR ÍNDEX 
CATEGORIA 1. TARIFA 

A.1. TAULES I CADIRES: 
Activitat anual per m2 i any Si 23,35
Activitat temporal per m2 i mes Si 2,91
Activitat eventual per m2 i dia Si 3,12
 
A.2. TAULELLS VENDA FORA ESTABLIMENT: 
A.2.1. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa per m2 
i mes) Si 2,23
A.2.2. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa per m2) Si 17,72
A.2.3. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa / m 
lineal mes) Si 1,43
A.2.4. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa /m 
lineal) Si 11,49
 
A.3. TENDALS I PARAVENTS (per m2) Si 4,41
 
A.4. APARELLS AUTOMÀTICS SOBRE V.P.(m2) 
A.4.1. VOLADA < 0,5 m (tarifa per m lineal) Si 33,20
A.4.2. VOLADA > 0,5 m (tarifa per m lineal) Si 66,40



A.4.3. LÍNIA DE FAÇANA (tarifa per lineal) Si 57,55
A.4.4. APARELLS SOBRE VIA PÚBLICA (per m2 i mes) Si 7,37

A.5. VITRINES I APARADORS 
A.5.1. QUE SURTIN < 1 M FAÇANA (tarifa per m lineal) Si 16,58
A.5.2. QUE SURTIN > 1 M FAÇANA (tarifa per m lineal) Si 33,20
 
A.6. APARELLS D’AIRE CONDICIONAT (tarifa per aparell) No 16,58
 
A.7. RÈTOLS-BANDERA ( per m) Si 16,58
 
A.8. ELEMENTS PUBLICITARIS A LA VIA PÚBLICA 
CARTELLERES (ANY i m2) Si 50,92
RETOLS I SUPORTS PERMANENTS Si 62,81
BANDEROLES (unitat/mes o fracció) No 11,87
LONES PUBLICITARIES (m2 i any) Si 10,97
SUPORTS PUBLICITARIS IL.LUMINATS  50%
 
A.9. QUIOSCOS 
A.9.1. GELATS i similars (m2/mes) TEMPORALS Si 11,09
A.9.2. CASTANYES( m2/mes) TEMPORALS Si 11,09
A.9.3. PERMANENTS (Venda premsa, flors…tarifa/m2) Si 88,52
A.9,4, PERMANENTS (ONCE) 1,10 M2/ ANY Si 97,39
A.9,5,PARADES VENDA FIRES,MERCATS OCASIONALS 
(M2/dia) Si 0,98
   
B. OCUPACIONS TRANSITORIES 
B.1. Recintes o tanques (tarifa / m2 / mes) No 7,37
B.2. Bastides (tarifa / m2 / mes) No 7,37
B.3. Grues (tarifa per dia) No 3,08
B.4. Contenidors (tarifa per dies) No 3,08
B.5. Materials d'enderroc, construcció, arena.. (tarifa /dia) No 3,08
B.6. Casetes de venda immobiliària. Fins a 8 metres quadrats (tarifa / 
mes) Si 71,44
Per 16 m2 (tarifa per mes) Si 142,93
B.8. Talls de trànsit (tarifa per hora) No 1,89
B.9. Ocupació d'un vial (tarifa per hora) No 0,91
B.10. Taquilles que donin a la via pública on s’expedeixen entrades per 
a espectacles, per taquilla i mes  No 2,74
B.11. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística 
regular, el primer any per metre lineal No 1,89
B.12. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística 
regular,  els quatre anys següents, per metre lineal No 0,91
B.13. Apuntalament de  façanes en edificis subjectes a nova alineació, 
el primer any, per metre lineal No 3,72
B.14. Apuntalament de  façanes en edificis subjectes a nova alineació, 
els quatre anys següents, per metre lineal No 2,74
B.15. Mostres, figurins, mercaderies o qualssevol altres objectes 
col·locats a les voravies, façanes o en qualsevol altre lloc visible des de 
la via pública, per cada m2 o fracció, i any Sí 10,92
b.16. Això mateix, però que no sobresurti de la línia de la façana, o que 
estigui a menys de 0,20 m de distància d'aquesta, si estan en 
comunicació directa amb la via pública Sí 1,83
 
C. ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC EN GENERAL 



C.1. ESPECTACLES 
Carpes, envelats i similars(per cada 1000m2o fracció /dia) No 50,80
Circs i espectacles similars (1000m2o fracció /dia) No 53,03
Per cada 500 m2 excés i dia No 26,52
   
C.2. RODATGES CINEMATOGRÀFICS 
C.2.a. Tarifa fixa:  114,54 euros + 0,20 euros per m2 i dia d'ocupació     
C.2 b. Tarifa variable:  Tarifa fixa+ 21,05 euros per vigilància especial  
                                      Tarifa fixa + 17,15 euros per conserge   
C.3.- Pel que fa a les tarifes del tipus C.2,  en els casos en què la llicència se sol·liciti per 
a la realització de rodatges cinematrogràfics de caràcter no publicitari però amb eminent 
valor cultural i/o de promoció de ciutat, la quota a pagar per l’obligat serà zero, 
subvencionant-se el seu import. En aquest cas caldrà un informe justificatiu d’interès per 
la ciutat de l’actuació concedida. . 
C.3. PARADES: 
Jocs de destresa o força, casetes de tir No 19,14
Tómboles i similars (m2/dia) No 19,14
Altres parades (m2/dia) No 19,14
 
C.4. CASETES 
Assimilat a parades venda fires, mercats  (cada 10m2/dia) No 28,69
 
C.5. ALTRES OCUPACIONS NO CLASSIFICADES EN CAP ALTRE ORDENANÇA 
Anuals, Preu per m2 i any Sí 88,52
De temporada, Preu per m2 i mes Si 11,09
Ocasionals, Preu per m2 i dia Si 0,98
 
C.6. TRANSFORMADORS INSTAL·LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS 
COMUNALS 
Fins a 25 KVA, per any No 93,96
De 25 KVA, fins a 100 KVA, per any No 140,93
Més de 100 KVA fins a 200 KVA, per any No 187,85
Més de 200 KVA, per any No 234,82
 
C.7. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I 
SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTS DE TENSIÓ 
Tributaran anyalment i per metre lineal.  
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 10 a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,04
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08
Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes esmentades afectades del 
coeficient multiplicador 2. 
Per cada metre lineal de canonada, fins a 1 polzada de xarxa de distribució 
d'aigües, per any No 0,03
Per cada metre lineal de canonada, superior a 1 polzada de xarxa de 
distribució d'aigües, per any No 0,08
 
C.8. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB ALTRES 
CONSTRUCCIONS O INSTAL·LACIONS 
Pagaran per m3 i any: No 4,68



En carrers de 1a categoria No 2,29
En carrers de 2a categoria No 0,91
En carrers de 3a cat. I resta de categories No 0,01
 
C.9. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL AMB CABLE DE FIBRA ÒPTICA 
Per cada connexió entre dos punts amb fibra òptica pròpia, (totes les categories): 
a) Per cada connexió amb ample de banda de 34 Mbps anualment: (Totes 
les categories) No 25.629,45
b) Per cada connexió amb ample de banda de 2 Mbps anualment:: (Totes 
les categories) No 2.865,17
 

C.10. TRANSFORMADORS INSTAL·LATS A LA VIA PÚBLICA OCUPANT-NE VOL I SÒL 
Fins a 25 KVA, per any No 140,93
De 25 KVA a 100 KVA, per any No 187,85
Més de 100 KVA, fins a 200 KVA, per any No 234,82
Més de 200 KVA, per any No 281,81
 
C.11. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE 
PASSAR DE 50.000 VOLTS 
Pagaran anyalment i per metre lineal: No  
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 10 fins a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,04
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08
Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa esmentada afectada del 
coeficient multiplicador 2. 
 
C.12. CAIXES D'ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRES O ARMARIS DE CONTROL, 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ, PER A TENSIONS 
Fins a 500 volts, per any No 22,63
Més de 500 volts, per any No 45,38
Per cada per mòdul o aïllador, per any No 0,01
Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòduls, per any No 0,40
Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòduls, per any No 0,85
Per cada pal, o columna, de qualsevol material, per any No 0,37
Per cada cavallet de ferro, per any No 0,45
Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any No 0,03
Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any No 0,10
De volum fins a 5 decímetres cúbics, a l'any No 1,31
De volum superior a 5 decímetres cúbics, a l'any No 4,52
   
 
D. OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC RÚSTIC   
Per m2 i any   0,27

 
Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposta sobre la que recaigui la concessió, 
autorització o adjudicació.    
 
  



3.13.- TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA DE PAVIMENT O DE VORERES A LA VIA PÚBLICA 
 

a) Increment de les tarifes en un 4,6%.  Això suposa una modificació de 
l'article 4 pel que fa la quadre de TARIFES,  que queda així:  
 
 
TARIFES EUROS
OBERTURA DE RASES EN GENERAL 
Es cobrarà per cada metre lineal 
 Sobre voreres pavimentades: 
Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 4,12
Per cada dia de més: 2,05
 Sobre voreres no pavimentades però provistes  de la vorada corresponent:  
Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 2,45
Per cada dia de més: 1,25
Sobre calçades en carrers pavimentats amb llambordes damunt de sorra, o qualsevol altra mena de pavimentació 
Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 5,03
Per cada dia de més:                                                                                                          2,57
En calçades de carrers no pavimentats: 
- Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 2,05
Per cada dia de més 1,60
L'import dels drets per cada obertura de rasa, serà com a mínim, de:  4,68
EXCAVACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CAMBRES SUBTERRÀNIES DESTINADES A LA 
INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS 
En voreres pavimentades (per m3). 4,06
En voreres no pavimentades (per m3). 2,45
En calçades pavimentades (per m3). 5,20
En calçades no pavimentades (per m3). 2,05

Els preus de la tarifa anterior s'incrementaran en un 50% quan les rases travessin carrers amb voreres de tres metres 
o més, quan s'obrin en llocs que no sigui d'encreuament amb altres carrers o amb els seus xamfrans 

 
 
3.14.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I 
RESERVES D'APARCAMENT 

 a) Increment de les tarifes en un 4,6% 

Això  suposa una modificació de l’article 5 pel que fa al quadre de TARIFES, que 
queda així: 
 
TARIFES EUROS
GUALS 
Anyals (per metre i hora/dia) 0,00
Temporals (per metre i hora/dia i mes) 0,00
En els casos en què el titular de la llicència sigui una persona amb mobilitat reduïda  que 
l’hagi obtingut en qualitat de tal, la tarifa serà (per metre i hora/dia) 0,00
ESTACIONAMENTS RESERVATS 
Anyals (per metre i hora/dia) 1,77
Indefinits quinzenals 0,91
Temporals (per metre i hora/dia i mes) 0,19



En els casos en què el titular de la llicència sigui una persona amb mobilitat reduïda  que 
l’hagi obtingut en qualitat de tal, la tarifa serà (per metre i hora/dia) 0,00

 
 

3.15 TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES  SE SERVIES DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERÈS GENERAL. 

 
a) Modificar la quota global municipal en relació a la taxa de telefonia 

mòbil.  
 
b) Millorar el redactat dels articles 10, 12 i 13, per a una millor comprensió.  
  

El que es modifica queda redactat així:  

Article 10. Base imposable (BI) 

La base imposable, es determina a partir de l’estimació del rendiment obtingut pels 
subjectes passius   respecte dels serveis de veu i  missatges curts segons les dades 
publicades a l’últim informe anual de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, 
publicat abans de l’aprovació de la present Ordenança.  

Detall de les partides que integren la base imposable: 
 
-Rendiment estimat,  a Mataró, de les trucades enviades des d’un aparell mòbil a un fix 
del municipi.(RMF). S’obté a partir del producte entre el número de línees fixes a 
Mataró i el  rendiment mig per aparell de telefonia fixa, per trucades realitzades des 
d’un aparell mòbil amb destí a línea fixa. 
 
-Rendiment estimat, a Mataró, de les trucades i missatges curts enviades des d’un 
aparell mòbil a un altre mòbil (RMM).  S’obté a partir del producte entre el número 
d’habitants empadronats a Mataró  i el rendiment mig per línea mòbil pels serveis de 
veu i missatges curts enviats a mòbil nacional. 

 

Si en algun exercici no es disposa d’alguna dada necessària per la  determinació de la 
base imposable es considerarà  com a vàlida la corresponent a l’exercici anterior.   

 

Art. 11.  Quota global municipi (QG): 

 
La quota global és la resultant d’aplicar el tipus de 1,5% a la base imposable.  
El valor de la quota global per l’exercici 2009 és de 417.936,78.- euros. 

 

Art. 12 Quota tributària per operador (QT) 



La quota tributària corresponent a cada operador es determina aplicant el coeficient de 
participació (CP) en el mercat de cadascun d’ells (publicats a l’últim l’informe de la 
Comissió del Mercat de Telecomunicacions) a la quota global municipal. 

Per aquells operadors en relació als quals la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions  no detalli el seu coeficient de participació, la quota tributària serà 
la resultant d’aplicar el percentatge declarat per ells mateixos, en compliment del què 
disposa  el segon paràgraf de l’article següent.  

Art. 13 Règim de gestió  

La taxa es gestiona d’ofici a partir de la matrícula que s’exposarà al públic pel termini 
de 15 dies, entre el dia l’1 i el 20 d’abril de cada any, en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament en la qual s’identifica els subjectes passius obligats al pagament de la 
mateixa (d’acord amb l’art. 9 d’aquesta ordenança), el  coeficient de participació en el 
mercat de les telecomunicacions establert en l’Informe anual de la Comissió del Mercat 
de les Telecomunicacions que correspongui a cadascun d’ells i la quota global 
municipal.  

Aquelles subjectes passius que operin al municipi respecte dels quals no es detalli el 
corresponent coeficient de participació en l’informe anual publicat per la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions estaran obligats a presentar, des del l’1 de gener al 
dia 15 de març de cada exercici, declaració de l’esmentat  coeficient de participació 
davant d’aquest ajuntament.  

 

3.16 TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.   

  a) A proposta de GINTRA: Increment d’un 6,95% en les tarifes.  
 
Tarifa 1 minut passaria de  0.021 a 0,0226 €  
 
Anul·lació de la denúncia: Increment al voltant de l’IPC,  passaria de 4,82 € a 5,00 

€.  
 
Això suposa una modificació de l’article 4 que queda així:  
 
Article  4  
Zona blava 

TARIFES EUROS
1 minut 0.0226
anul·lació de la denúncia    5,00

 

3.17 TAXA PER SERVEI DE SERVEIS DE MERCATS, CAMBRA FRIGORÍFICA I 
MAGATZEM.  

 a)  Es proposa un augment del 4,6%  en l'import de les taxes.  



 b) Així mateix, s’afegirà a l’Ordenança la nova taxa pel supermercat de la 
plaça de Cuba, fixada segons els imports del  plec de condicions per la licitació i 
estudi de costos que s’aprova pel ple la primera setmana d’octubre.  

,  per la qual cosa l'article 5 quedarà modificat així:   

 

OCUPACIÓ DE PARADES MERCATS FIXES 
Plaça Gran 
Parades fixes al Rengle, al mes 
  Petites 22,30
  Grosses 33,40
Plaça de Cuba 
Parades del 1r grup, per unitat, al mes 41,45
Parades del 2n grup, per unitat, al mes 29,30
Parades del 3r grup, per unitat, al mes 25,52
Parades del 4t grup 1), per unitat, al mes 20,42
Parades del 4t grup 2), per unitat, al mes 17,87
Parades del 5è. grup, per unitat, al mes 13,98
Per aprofitament de magatzems, per m2, al mes 4,61

Les parades del Mercat de la Plaça de Cuba pagaran una tarifa fixa,  i una altra de variable en funció del 
consum elèctric de cada parada. En la liquidació s'establirà per separat cada concepte. 
Supermercat:   
Superfície comercial , per m2 i mes                                                                                      4,9 
Superfície magatzem, per m2 i mes                                                                                      2,0 
Traspàs de parades 
Parades fixes dels mercats municipals (plaça de Cuba i plaça Gran), el 10 % del preu del traspàs amb 
un mínim a pagar de: 
  1r grup 555,20
  2n grup 369,64
  3r grup 320,09
  4t grup 1 281,36
  4t grup 2 227,60
  5è grup 182,49
Cambra frigorífica 
Per la cambra de peix, de la carn, del congelat, pesca salada i fruita i verdura, per m3 
d'espai ocupat i mes 3,38
MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes 6,99
Ocupació eventual de parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i 
mes 6,99

Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre lineal i mes 4,61
 

3.18 Taxa per prestació de serveis de vigilància especial dels establiments que 
ho sol·licitin. 

 a) Es proposa increment de les tarifes en un 4,6%.  

Així doncs l’article 5 quedarà redactat així:  



Article 5 

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:   
 
TARIFES EUROS 

VIGILÀNCIA DE RECINTES,  pagaran per hora i per guàrdia  dels serveis prestats: 
28,68

COMERÇOS, indústries i despatxos professionals 
La tarifa del preu públic relativa al servei de vigilància especial pel sistema d'alarma 
connectada és  per any:  

214,66
 

 

3.19.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 

 a)  Es proposa incrementar en un 4,6% l'import de les tarifes.  Per tot això,  
l'article 5 i pel que fa al quadre de TARIFES quedaria redactat així:  

TARIFES EUROS

1) L'esbrossada i la neteja superficial del terreny per a la destrucció de qualsevol 
classe de matèries o productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la 
salut pública, acreditaran (inclòs el transport fins a l'abocador), per cada 10 metres 
quadrats o fracció 47,32

2) El moviment i l'extracció de runa o qualsevol classe de matèries o productes 
contaminants i/o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a 
domicili en habitatges, locals o solars de la ciutat, acreditaran, inclòs el transport fins a 
l'abocador, per cada 5 metres cúbics o fracció 70,98

3) La desinfecció, desinsectació i desratització en habitatges, locals o solars de la 
ciutat, per cada 10 metres quadrats o fracció 47,32
4) Retirada domiciliària d’un animal de companyia 41,44
5) Reconeixement sanitari d’un animal de companyia, en cas de renuncia del 
propietari 11,83
6) Identificació amb microxip d’un animal de companyia, en cas de renuncia del 
propietari 23,66
7) Esterilització d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari 23,66

8) Estada, manutenció i custòdia d’animals de companyia en el centre municipal 
d’atenció als animals de companyia, per dia o fracció 5,95
9) Esterilització d’un animal de companyia en cas d’adopció 37,83

10) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas 
que no quedi ingressat en el centre municipal d’atenció als animals de companyia 93,44
11) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas 
que quedi ingressat en el centre 242,55
12) Eutanàsia gos 30,75
13) Eutanàsia gat 23,66
14) Incineració animal de companyia 23,66
15) Tinença animals de companyia (anyals e irreductible) 8,29



16) Visita veterinària i tractament antiparasitari   18,92
17) Expedient de llicència per tinença i conducció d’animals perillosos,   147,90
18) Expedició tarja acreditativa de la inscripció d’un animal en el cens d’animals de 
companyia 14,17
19) Expedició tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal 
potencialment perillós 14,17
20) Renovació de tarja acreditativa de la inscripció d’un gos en el cens d’animals de 
companyia 34,29
21) Renovació de tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal 
potencialment perillós 34,29
22) Emissió d’informe tècnic de salut pública 47,32

 

3.21.- TAXA PER PRESTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE 
GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS.   

 a)  Es proposa un increment del 4,6 %.   

 b) En l’apartat de tarifes, es modifica el terme de minusvàlid pel de  persones 
amb mobilitat reduïda, i s’aclareix que l’import de la tarifa de primera senyalització i de 
manteniment de l’estacionament reservat per a les persones de mobilitat reduïda és el 
mateix.    

Per tant l'article 5 es modifica així:  

Article 5 

3.21. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, 
SENYALITZACIÓ DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS ANY 2009  
   
La quantia de la taxa es determinarà de la manera següent:   
Primera senyalització de gual  48,74  
Baixa de gual   36,05  
Modificació d'amplada de gual  84,79  
Modificació horària de gual i estacionament reservat 35,70  
Senyalització  de reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda 52,69 /any 
   
Modificació de matrícula de reserva de persones amb mobilitat 
reduïda  52,69  
Modificació d'ubicació de reserva de persones amb mobilitat 
reduïda  52,69  
Primera senyalització reserva d'obres 231,64  
Pròrroga de reserva d'obres 59,48  
Primera senyalització de contragual  123,90  
Manteniment de senyalització de gual i contragual  6,20 /metre 

 

 
3.22. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE  SERVEIS I  APROFITAMENT ESPECIAL 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS  AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE 
CASAMENTS.    
 
 a) Modificar l’article 4 per incrementar la quota a pagar en un 4,6% 
 



 
 
La quota a pagar pels serveis prestats i per l'aprofitament de les estances municipals és de 255,23

 
 
 
3.23 TAXA PER A  LA TRAMITACIÓ D’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ 
A INICIATIVA DELS PARTICULARS.  
 

a) Increment de les tarifes amb l’IPC 
 

Modificació de l’article 6, pel que fa al quadre de tarifes 
  
CONCEPTE EUROS 
1.Tramitació d'instruments de planejament.  
1.1 Plans parcials, Plans especials i Plans de millora urbana:  
1.1.1 Fins a 10 hectàrees de superfície 3.222,73
1.1.2 A partir de 10 hectàrees de superfície 5.371,21
1.2 Plans especials d'ordenació volumètrica i Estudis de Detall: 0,00
1.2.1 Fins 2000 m2 de sostre 1.611,36
1.2.2 A partir de 2000 m2 de sostre 1.611,36
2 Projectes d'urbanització 2.489,51
3. Projectes de normalització i regularització de finques 429,70
4. Tramitació dels Estatuts i Bases de les Juntes de Compensació, de Conservació, de les 
associacions administratives de cooperació, i Projecte de Bases de la modalitat de 
Concertació (únic o per concurs), així com la Constitució tant definitiva com provisional de 
totes les entitats urbanístiques col.laboradores, inclosa la constitució de les Juntes de 
concertació  859,39
5.Tamitació de Projectes de reparcel.lació 1.933,64
6. Tramitació simplificada de Projectes de reparcel·lació ( voluntària, econòmica, propietat 
única del sòl) 966,82
Tarifa especial per reparcel·lació amb un únic propietari del sòl de tot l'àmbit urbanístic ( inclòs la 
copropietat): 50% de la tarifa que resulti d'aquest apartat. 

 
 
 
 
ANNEX 3.- PREUS PÚBLICS 
 
4.1 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
 (Increment tarifes en un 4,5%, en la seva majoria) 
 
 

UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  
PER ENTITATS ESPORTIVES I COL.LECTIUS LLEURE  2009 

   
A.- TRAM (A) Utilització 1 hora/setmanal = 52 hores/anuals                              (euros / any) 

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 933,85 
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 459,95 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 459,95 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 933,85 



05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 459,95 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 459,95 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 459,95 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 933,85 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 459,95 
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 933,85 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 933,85 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 757,29 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 459,95 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 455,99 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 757,29 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 757,29 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 455,99 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 459,95 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 459,95 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 757,29 
   

B.- TRAM (B) Utilització 1 a 5 hores/setmana = 52 a 258 hores/anuals        ( euros/ any) 
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 980,55 
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 482,95 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 482,95 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 980,55 
05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 482,95 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 482,95 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 482,95 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 980,55 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 482,95 
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 980,55 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 980,55 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 1.135,94 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 482,95 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 482,95 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.135,94 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.135,94 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 482,95 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 482,95 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 482,95 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.135,94 
   

C.- TRAM (C) Utilització 5 a 20 hores/setmana = 258 a 1.032 hores/anuals   (preu / any) 
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.330,36 



02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 505,95 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 505,95 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.330,36 
05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 505,95 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 505,95 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 505,95 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.330,36 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 505,95 
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.330,36 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.330,36 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 1.514,58 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 505,95 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 505,95 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.514,58 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.514,58 
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,00 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 505,95 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 505,95 
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 505,95 
21 GIMNÀS VELÒDROM 505,95 
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 0,00 
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 0,00 
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 0,00 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 505,95 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.514,58 
   



 

D.- TRAM (D) Utilització més de 20 hores/setmana = més de 1.032 hores/anuals   (preu / any) 
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.995,53 
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 574,93 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 574,93 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.995,53 
05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 574,93 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 574,93 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 574,93 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.995,53 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 574,93 
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.995,53 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.995,53 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 1.987,89 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 574,93 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 574,93 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.987,89 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.987,89 
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 574,93 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 574,93 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 574,93 
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 780,42 
21 GIMNÀS VELÒDROM 314,51 
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 1.601,56 
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 574,93 
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 905,64 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 574,93 
26 PISCINA MUNICIPAL  1.060,40 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.987,89 

   
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER CENTRES D´EDUCACIÓ 

2009 
A.- CENTRES D’EDUCACIÓ DE MATARÓ       (preu / hora) 

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1,75 
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 0,91 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 0,91 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1,75 
05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 0,91 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 0,91 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 0,91 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1,75 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 0,91 



10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1,75 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1,75 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 3,49 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 0,91 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 0,91 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 3,49 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 3,49 
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,91 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,91 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 0,91 
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 1,43 
21 GIMNÀS VELÒDROM 0,39 
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 2,73 
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 0,91 
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 1,43 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 0,91 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 3,49 

   

UTILITZACIÓ PUNTUAL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
2009 

A.- ENTITATS ESPORTIVES I COL.LECTIUS LLEURE  (preu / hora) 
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 47,18 
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 25,41 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 25,41 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 47,18 
05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 25,41 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 25,41 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 25,41 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 47,18 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 25,41 
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 47,18 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 47,18 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 57,10 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 25,41 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 25,41 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 57,10 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 57,10 
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 19,46 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 25,41 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 25,41 
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 46,97 



21 GIMNÀS VELÒDROM 10,51 
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 53,43 
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 25,41 
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 29,19 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 25,41 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 57,10 
   

B.- CENTRES D´EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora) 
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 9,45 
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 5,09 
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 5,09 
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 5,09 
05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 5,09 
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 5,09 
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 5,09 
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 9,45 
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 5,09 
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 9,45 
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 9,45 
12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 11,42 
13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 5,09 
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 5,09 
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 11,42 
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 11,42 
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 3,90 
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 5,09 
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 5,09 
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 9,39 
21 GIMNÀS VELÒDROM 2,10 
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 10,70 
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 5,09 
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 5,84 
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 5,09 
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 11,42 
   

C.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (preu/acte) 
1 PER ENTITATS ESPORTIVES (acte) 738,35 
2 PER ENTITATS NO ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE (acte) 1.232,51 

3 PER ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (acte) 2.442,83 

  SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2009 

    



 A.- CURSETS DE NATACIÓ GRUPS 
      B.1. CENTRES D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA 

              mes/nen 5,54 

              sessió/nen 1,40 
      B.2. ESCOLES BRESSOL I ALTRES GRUPS 

             mes/nen 9,61 

             sessió/nen 2,46 
   
 B.- CURSETS DE NATACIÓ (preu / mes) 
      B.1. INFANTILS  
             - Matrícula (cursets no intensius) 11,50 
             - 1-3 anys   

                *preu / mes 20,90 

                *preu / mes (carnet blau)  10,45 
             - 3-13 anys:  

                *alterns (mes) 31,35 

                *alterns (mes) carnet blau  15,70 

                *perfeccionament (45 minuts/setmana) 15,70 

                *perfeccionament (45 minuts/setmana) carnet blau 7,85 

                *intensiu (mes) 59,15 

                *intensiu (mes) carnet blau 29,60 
   

      B.2. ADULTS 

             - Matrícula 11,50 

             - Matrícula (carnet blau) 5,75 

             - 3 hores/setmana 50,50 

             - 3 hores/setmana (carnet blau) 25,25 

             - 2 hores 30 minuts / setmana 41,90 

             - 2 hores 30 minuts / setmana (carnet blau) 20,95 

             - 2 hores 15 minuts / setmana 37,75 

             - 2 hores 15 minuts / setmana (carnet blau) 18,85 

             - 2 hores/setmana 33,55 

             - 2 hores/setmana (carnet blau) 16,80 

             - 1 hora 30 minuts / setmana 25,25 

             - 1 hora 30 minuts / setmana (carnet blau) 12,65 

             - 1 hora/setmana 16,75 

             - 1 hora/setmana (carnet blau) 8,35 

             - 45 minuts / setmana 12,65 

             - 45 minuts / setmana (carnet blau) 6,35 



   
  C.- SERVEI DE BANY 

        - abonats (menys de 15 anys) 

         * diaris 4,10 

         * diaris (carnet blau) 2,05 

         * mensuals 21,50 

         * mensuals (carnet blau) 10,75 

         * trimestrals  37,90 

         * trimestrals (carnet blau) 18,95 

         * trimestral (2 mesos)  25,25 

         * trimestrals carnet blau (2 mesos) 12,65 

         * trimestral (1 mes)  12,65 

         * trimestrals carnet blau (1 mes) 6,35 

    

       - abonats (més de 15 anys) 

         * diaris 5,75 

         * diaris (carnet blau) 2,85 

         * mensuals 27,50 

         * mensuals (carnet blau) 13,75 

         * trimestrals 45,95 

         * trimestrals (carnet blau) 22,95 

         * trimestrals 2 mesos 30,60 

         * trimestrals 2 mesos (carnet blau) 15,30 

         * trimestrals 1 mes 15,30 

         * trimestrals 1 mes (carnet blau) 7,65 

    

       - matrícula 

         * 1r. membre familiar 32,40 

         * 2n. membre familiar 29,25 

         * 3r. membre familiar 25,10 

         * 4rt. i següents membres 20,90 

         * Quota de reserva de plaça 3,45 

         * Quota de reserva de plaça (carnet blau) 1,72 
   



 

 D.- ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA 

  - Utilització instal.lació en horari de funcionament (preu/hora) 150,95 

  - Utilització instal.lació fora horari de funcionament preu/hora) 173,00 

  - Utilització d´un carrer de la piscina 22,02 

  - Gimnàs (grups-hora) 15,12 

  - Duplicat de carnet 1,35 

  - Lloguer d´armari (preu/mes) 4,50 

  - Lloguer d´armari (preu/mes) carnet blau 2,25 

   

 

El Patronat subvencionarà als  usuaris de la piscina municipal associats a 
l'entitat GRUP D'INVÀLIDS DE MATARÓ i MARESME amb  la diferència entre 
el preu establert i l’assenyalat per a les persones amb carnet blau.  
  

   
  PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 2009 

   

 A.- MITJA MARATÓ 
      - Preu Inscripció ordinària 15,00 
      - Preu inscripció xip groc 13,00 
      - Preu Inscripció fora de termini 21,00 
   
 B.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN 
      - preu / mes (carnet blau) 9,42 
      - preu / mes 13,80 
   

 C.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME  
      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 51,04 
      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet blau) 24,24 
      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 124,87 
      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet blau) 59,31 
      - altres (preu/any) 237,27 
      - altres (preu/any) (carnet blau) 118,63 
      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 25,52 
      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) (carnet blau) 12,12 
      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 62,49 
      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) (carnet blau) 29,68 
      - altres (preu/semestre) 118,73 
      - altres (preu/semestre) (carnet blau) 59,37 
      - Duplicat carnet/passis 1,36 
      - entrada puntual (preu/dia) 11,00 



      - entrada puntual (preu/dia) (carnet blau) 5,50 
   

 

 D.- BASE NAUTICA 
      - Preu tarjeta vestidor 60' / soci entitat nàutica Mataró 7,35 
      - Preu tarjeta vestidor 60' / no soci entitat nàutica Mataró 0,00 
      - Preu/hora sala tècnica 25,20 
      - Duplicat carnet/passis 1,36 

   
  PROGRAMES D’ESPORT ESCOLAR 2009 

   

 A.- PARTICIPACIÓ JOCS ESCOLARS DE MATARÓ  
      - Preu / equip fora de Mataró / anual  13,30 
      - Preu / participant fora de Mataró / anual  1,11 

 
 
 
4.4 PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS.  
 
Increment de les tarifes en un 4,6 % 
 
 
PREUS PER PUBLICACIONS DEL PLA MUNICIPAL DE 
DROGODEPENDÈNCIES                           2009 
  
Fitxes d'educació sobre les drogues 3r 4t i 5è d'EGB, per exemplar  31,06 € 
Cartell No ignoris la sida                                                                                  1,21 € 
Llibret Guia informativa sobre drogues   0,52 € 
Fullet Stop tabac                                                         0,25 € 
Adhesiu Stop tabac                                                                          0,22 € 
Fitxes d'Educació Sanitària p-5, 1r i 2n d'EGB, per exemplar                         36,93 € 
  
PREU PÚBLIC VENDA DVD 
DVD catàleg de l’exposició sobre l’Alguer de Mataró,    (IVA inclòs) 5,55 € 
  
PREUS PER PUBLICACIONS DEL PATRONAT DE CULTURA 
Categoria A1                                                                                        4,82 € 
Categoria A2                                                            19,33 € 
Categoria B1                                                               20,71 € 
Categoria B2                                                       41,41 € 
Categoria B3                                                                   6,90 € 
Categoria B4                                                                            17,25 € 
Categoria C                                                          3,45 € 
  
Catàlegs d'exposicions: 
Catàleg petit                                                                        4,82 € 



Catàleg mitjà                                                                        6,90 € 
Catàleg gran                                                                        13,81 € 
  
Llibres de la col·lecció "Caps de Bou" 
Antologia poètica d'Isidre Julià                                             20,71 € 
El cinema a Mataró (1939-1994)                                        20,71 € 
El gènere de punt a Catalunya i Mataró.  
Modernització i desenvolupament d'un sector industrial              6,90 € 
  
PREUS PER REPRODUCCIONS 
Fotocòpies DIN A4 a partir d'originals solts                               0,04 € 
Fotocòpies DIN A4 a partir d'originals relligats                                0,07 € 
Fotocòpies DIN A3 a partir d'originals solts                               0,07 € 
Fotocòpies DIN A3 a partir d'originals relligats                0,12 € 
Fotocòpies de microfitxes, per cada una                            0,18 € 
  
FOTOCÒPIES D'HISTÒRICS, DIVERSOS, CARTOGRAFIA I PLÀNOLS: 
En paper DIN A4                                                                                         0,09 € 
En paper DIN A3                                                                                         0,22 € 
En paper (m2)                                                                                                 1,73 € 
En contravegetal (m2)                                                                                     6,90 € 
En polièster (m2)                                                                                              10,36 € 
  
PREUS PER REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES DE L'ARXIU MPAL. 
Negatius 24x36 a 6x6 
Mesures  
9x12 i 10x15        4,67 € 
13x18       5,35 € 
18x24   6,73 € 
20x25  8,11 € 
24x30    9,08 € 
30x40      13,12 € 
40x50      19,84 € 
50x70      30,20 € 
Negatius 6x9 a plaques  
Mesures  
9x12 i 10x15                                                                                                     5,60 € 
13x18 6,38 € 
18x24        10,36 € 
20x25       9,67 € 
24x30      10,90 € 
30x40               15,67 € 
40x50        20,61 € 
50x70          32,96 € 
Documents d'arxiu escanejats i gravats en disquet       1,66 € 
Documents d'arxiu escanejats i enviats per correu electrònic           2,23 € 



  
ALTRES PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT  
Ordenances de Medi Ambient:  
Carpetes     3,45 € 
Joc d'ordenances        1,37 € 
Ordenances fiscals i preus públics, per exemplar complet 15,15 € 
Pressupost municipal, per exemplar      15,15 € 
Exemplar de plànol dels carrers de Mataró  1,37 € 
Exemplar del llibre Mataró, arbres i palmeres. Recull d'espècies 1995        6,90 € 
Llibret Hàbits a l'escola, per exemplar        1,14 € 
Llibret Hàbits dia a dia, per exemplar       1,32 € 
Ordenança reguladora de sorolls           1,37 € 
Ordenança reguladora d'aparcaments               1,37 € 
Ordenança de residus                           1,37 € 
Ordenança de clavegueram            3,45 € 
Reglament d'activitats               10,36 € 
Llibret Vaig a l'escola bressol, per exemplar              1,86 € 
  
DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT 
D'INFORMÀTICA  
Preu hora cap de projecte    36,62 € 
Preu hora analista             31,07 € 
Preu hora programador    27,75 € 
Preu hora operador          17,76 € 
  
MATERIAL  
Llistats de paper estàndard p/full       0,04 € 
Etiquetes p/uni             0,02 € 
Paper especial   
Altres fungibles   
Distribució   
  
PREUS PUBLICS DOCUMENTACIO EXPEDIDA PEL PLÀNOL 
DE LA CIUTAT  
  
Preu tècnic mig cartografia 29,40 € 
Carrerer Guia Urbana escala 1:5000  
Digital 11,10 € 
Paper 2,94 € 
  
Cartografia temàtica (Població, ABS, Districtes postals,…) escala 1:5000  
Digital:   11,10 € 
Paper:   2,94 € 
  
Ortoimatges digitals 1:1000, vol d'agost 2004  
Digital.   32,23 € 
 14,61 € 



  
Cobertura d'illes cadastrals i toponímia  
Digital.   11,10 € 
Paper 2,94 € 
  
Cartografia topogràfica escala 1:1000  
Digital ( 2D ó 3D) 139,65 € 
Paper (format de paper 100X50 cm) 13,21 € 
  
Cartografia de base 1:1000  
Digital.  69,83 € 
Paper (format de paper 100X50 cm) 6,61 € 
  
Cartografia parcel.laria Corporativa  
Digital.  69,83 € 
Paper (format de paper 100X50 cm) 6,61 € 
Paper 1:2000 ( format 25x50cm) 4,51 € 
Cartografia històrica  
Digital o paper  
Preu per lliurament en suport CD 6,66 € 
Bonificació estudiants 60% de descompte 
Paper especial                       cost de compra 
 
Altre fungibles                      cost de compra 
Distribució                            segons mètode empreat 

 
 
 
4.5 Preus públics de les activitats del Patronat municipal de cultura.  
 
Increment de les tarifes, a proposta del Patronat de Cultura  
 
 
1. TEATRE, MUSICA I DANSA  
 
 Platea Anfiteatre 

 
A) Catxets fins a 3.000  11  9 
B) Catxets fins a 6.000 17  14 
C) Catxets fins a 9.000 21  17 
D) Catxets fins a 12.000 24 19 
E) Catxets a partir de 12,000 28 26 
 
Bonificacions : 
40 % abonats del Teatre Monumental 
25 % Escolars, 3a. Edat, Carnet blau, Alumnes ATD 
15 % Grups de 12 persones o mes, Carnet Club del Teatre, Teatre Lliure i Xarxa de 
Biblioteques 
25 % clients de Caixa de Catalunya d'acord amb el contracte del servei Tel-entrada 



Aquests descomptes no seran d'aplicació en els espectacles inclosos a la programació de la Festa 
Major de Les Santes 
 

2. MUSICA ANTIGA  
  
A)     Catxets concertats fins a 4.500 euros 9,00 
B)     Catxets concertats superiors a 4.500 euros 12,00 

 
 
3. ACTES DE PETIT FORMAT 
3.1. Concert 
  
A) Catxets fins a 2.500 € 3 
B) Catxets de 2.500 a 4.500 €  
 4,5 
C) Catxets a partir de 4.500 € 
 6,50 
3.2. Formació 
  
A) T'encantarà  ( Amb obsequi d'una entrada) 
 6 
B) Tallers familiars ( Per família) 
 2 

 
4. CINEMA 
 
A) Sessió ordinària 5,70 
B) Sessió especial 7,30 
C) Sessió escolar 1,60 
D) Sessió de cicle (preu per sessió) 3,70 
E) Sessió ordinària per estudiants i titulars del carnet blau, Xarxa de 
Biblioteques, alumnes ATD 
 

5,20 

 
5. UTILITZACIO EQUIPAMENTS GESTIONATS PEL PMC 
 amb iva sense iva 

 
A) Utilització teatre per a 
representació 1 dia 

860,00 741,38 

 
B) Utilització teatre per a 
assaig 1 dia 

430,00 370,69 

C) Utilització teatre assaig ½ 
dia 

220,00 189,66 

D) Utilització annexos i altres 
espais 1 dia 

430,00 370,69 

E) Utilització annexos i altres 
espais ½ dia 

220,00 189,66 

F) a) Personal tècnic 31,50 27,16 
b) Porters/Acomodadors 20,00 17,24 
c) Utilització del piano 171,00 147,41 
   
 



El PMC podrà acordar la cessió gratuïta dels seus equipaments, una vegada a l’any, a 
entitats socials o culturals per ala realització d’activitats pròpies i/o benèfiques, la 
finalitat de les quals sigui l’interès general. 
 
 
6. PUBLICACIONS 
  
6.1 PUBLICACIONS  (sense IVA) 
  
a) Cost de producció fins a 2.405 € 1,44 
b) Cost de producció de 2.405 € a 4.510 € 4,33 
c) Cost de producció de 4.510 € a 6.010 € 5,77 
d) Cost de producció de 6.010 € a  9.015 € 8,65 
e) Cost de producció de 9.015 € a 12.020 € 15,87 
f) Cost de producció de 12. 020 € a 15.025 € 19,23 
g) Cost de producció de 15.025 € a 18.030 € 22,12 
h) Cost de producció de 18.030 € a 21.035 € 30,77 
i) Cost de producció de més de 21.035 € 48,08 
  

6.2. CATALEGS (Coproduccions) Sense IVA 
  

Rodalies. Un itinerari transversal 8,65 
Mirar Gaudi. Obra gràfica de Ramon Manent 19,50 
El Tamboret Blanc. Jordi Cuyàs 9,62 

 
 
7. AULA DE TEATRE  
A)    Teatre per a nois i noies de 12 a 15 anys  
Matrícula 27,05 
Mensualitat 27,05 
B)     Teatre per a nois i noies de 16 a 18 anys  
Matrícula 42,07 
Mensualitat 42,07 
C)    Curs d’iniciació al teatre 1r., 2n. i 3r. nivell  
Matrícula 66,11 
Mensualitat 54,09 
  
7.2. Monogràfics de l’aula de Teatre  
         Preu hora curs 42,00 
8. LES SANTES  
  
8.1. Productes difusió Les Santes  
     Samarreta de nen 6,03 
      Samarreta d’adult 7,33 
      Mocador 4,74 
      Barret 8,62 
  
  
8.2. Productes bar Les Santes  
-       Aigua 0,65 
-       Juliana 2,16 



-       Ampolla de cava 6,90 
-       Copa de cava 1,72 
-       Orxata 1,87 
-       Sangria 2,16 
- Xíndria 1,68 
- Cremat 2,16 
  
9.ALTRES  
9.1 Itinerància d'exposicions  
Advertising. Intervencions a l'espai públic 1.500,00 
9.2 Visites guiades i tallers didàctics  
Públic en general 3,00 
9.3 Taller de gravat calcogràfic  
Per quatrimestre de 60 hores 260,00 

 
 
4.7 Preus públics del servei de manteniment  
 
Increment  tarifes  4,6%  
 

4.7 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 2009 
 

TARIFES SERVEI MANTENIMENT 
PREU TRANSPORT DE PLANTES 10,64 
PREU LLOGUER PLANTA (per unitat) 0,00 
THUJA ESMERALDA 18,92 
KENTIA 43,78 
FICUS  36,68 
CUPRESSUS 18,92 
BUXUS PYRAMIDAL 42,58 
BUXUS BOLA 36,68 
BAMBU 30,74 
AUCUBA 15,38 
ASPIDISTRA 30,74 
ABELIA 22,46 
SHEFLERA 22,46 
POLIGELA 17,78 
PINUS 240 60,34 
PINUS 210 54,41 
PICEA 48,51 
NEPHROLEPIS 36,68 
LAURUS PYRAMIDAL 44,98 
LAURUS BOLA 42,58 
PREU VENDA TRITURAT PODA ( per M3) 2,34 
PREU VENDA LLAMBORDES SENSE CÀRREGA (per M2) 7,09 
PREU VENDA LLAMBORDES AMB CÀRREGA (per M2) 8,29 
PREU TRANSPORT TANQUES PER VIATGE 10,64 
PREU LLOGUER PER TANCA I DIA 0,47 
 
 al liquidar s'haurà d'afegir l'IVA  

 
 
 
 



4.8 Preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials.   
 
 a) Increment de les tarifes en un  7%.  
 
 b) Adequació de la fórmula de càlcul al augment.  
 
 c) Petites correccions d’error de mecanografia i d’ajust a la prestació del 
servei en els  articles 6, 7  i 9.    

Article 5. Determinació del preu públic.   
 
L’import del preu públic  es podrà determinar o calcular depenent del tipus de servei 
que prestarà l’Ajuntament: 
 
A.- SERVEI ESTÀNDAR.  L’import del preu públic es determinarà en funció de la 
superfície del local i del tipus d’activitat econòmica d’acord amb la classificació 
següent:   

 
GRUP ACTIVITAT EPIGRAF IAE 

A GENERADORS DE REBUIG Resta 
 Produc.transport i distribució energia elèct.gas, 

aigua calent 
153 

 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 235 
 Comerç menor combustibles, carburants i 

lubricants 
655 

 Comerç en règim d’expositors en dipòsit i 
aparells automàtics 

664 

 Reparacions béns de consum i maquinària 
industrial 

691,692,699 

 Transports terrestres, marítims i aeris incloses 
activitats annexes (exceptuant agències viatges)

711,712,721,722,729,731,732,733,741
,742,751,752,753,754,756,757 

 Serveis telecomunicacions no telefònics 769 

 Lloguer de béns mobles i immobles 851,852,853,854,855,856,857,859,861
,862 

 Serveis agrícoles, ramaders i forestals 911,912,913 

 Sanejaments, neteja i similiars 921,922 

 Ensenyament sense establiment permanent 934 

 Assistència i serveis socials en centres no 
residencials 

952 

 Instal·lacions esportives, escoles i 
perfeccionament 

967 

 Bugaderies, tintoreries i similars 971 

 Emmarcacions 975 

 Altres serveis personals 979 

 Loteries i similars 982 
 Altres serveis no classificats  991,999 

B GENERADORS DE REBUIG I CARTRÓ  
 Fabricació productes ceràmics 247 
 Fabricació altres productes no metàl.lics 249 
 Indústria química 251, 252,253,254,255 



 Indústries transformadores metalls 312,313,314,315,316,319,321,
322,323,324,325,326,329,330,341,342
,343,344,345 

 Fabricació llums i material enllumenat 346 

 Fabricació material electrònic 351,352,353,354,355 
 Fabricació automòbils i recanvis 361,362,363 
 Construcció d'altra material transport 381,382,383 
 Construcció naval 371,372,389 
 Fabricació instruments precisió, òptica 391,392,393,399 
 Indústria tèxtil i del calçat 431,432,433,434,435,436,437,

439,451,452,453,454,455,456 
 Indústria cuir 441,442 

 Activitats relacionades amb la fusta 461, 462,463, 464, 465, 
466,467,468 

 Transf.cauxú i mat.plàstiques 481, 482 
 Joieria 491 
 Instruments música 492 
 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 493 
 Fabricació juguets 494 
 Fabricació articles esportius 495 
 Comerç major de productes no alimentaris 613,614,615 
 Comerç major interindustrial 616,617 
 Comerç minorista vins i begudes 645 
 Estancs  646 
 Comerç menor de tèxtil, pell i calçat  651, 663 
 Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica 652, 663,4 

 Comerç minorista articles llar i construcció 653 

 Comerç minorista de béns usats 656 
 Altre comerç minorista 659,657,665,663,9 
 Serveis telefònics i altres 761 
 Salons de bellesa i estètica 972 
C GENERADORS DE REBUIG I PAPER  
 Extracció, preparació energia,aigua, petroli, gas 

natural 
11,12,13,14,15 

 Captació, tractament i distrib. Aigua i fabricació 
gel 

161,162 

 Extracció i preparació de minerals  211,212 
 Producció i  1a transformació metalls 221,222,223,224,225 
 Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 231,232,233,234,239 

 Fabricació productes construcció 241,242,243,244,245 
 Fundicions metalls 311 

 Fabricació paper i cartró 471,472,473 

 Editorials i arts gràfiques 474,475, 476 
 Instal·lacions i muntatges 504 
 Acabats d'obra  501,505 
 Altres activitats relacionades amb construcció 502,503,504,506,507 
 Agrupacions i UTE 508 
 Comerç major zones i dipòsits francs 618 



 Altre comerç major 619,621,622,623 
 Intermediaris de comerç 631 
 Comerç menor accessoris, recanvis, lubricants 

de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions 
654 

 Agències de viatges 755 
 Serveis financers 811, 812, 819, 831 
 Entitats d'assegurances 821, 822, 823, 832 
 Serveis de promoció immobiliària i gestió de la 

propietat 
833, 834 

 Serveis jurídics, tècnics i comptables 841, 842, 843 
 Serveis de publicitat i relacions públiques 844, 845, 846 
 Serveis administratius 849, 847 
 Altres ensenyaments   933 
 Consultoris mèdics 942, 943, 944, 

936(investigació) 
 Clíniques veterinàries 945 
 Producció i serv. relacionats amb indústria 

cinematogràfica. 
961 

 Distribució pel·lícules i vídeos 962 
 Centres i organismes oficials, Ràdio, televisió i 

telecomunicacions 
964 

 Biblioteques i museus 966 
 Serveis fotogràfics, sense laboratori, i 

fotocopiadores 
973 

 Serveis domèstics 974 
 Agència col·locació artistes 983 
 Professionals Secc. 2 (menys 835 i 887) 
D GENERADORS DE REBUIG, 

ENVASOS I/O VIDRE 
 

 Fabricació de vidre 246 
 Indústria aigües minerals 428 
 Bars, cafeteries, gelateries, orxateries  672, 673, 674, 675, 676 
 Altres hospedatges 684, 685, 686, 687 
 Cinemes 963.1 
 Espectacles teatrals, musicals 965.1, 965.2, 965.5 
 Espectacles esportius, gimmasos 968 
 Sales de ball i discoteques, activitats de joc, 

recreatives 
969,  981 

E GENERADORS D'ORGÀNICA, 
REBUIG I CARTRÓ 

 

 Explotacions de bestiar, avicultura i similars 01, 02, 03, 04, 06, 07 
 Indústria del sucre, alimentació animals, 

elaboració productes alimentaris 
413,414,416,417,418,419,420,

421,422,423 
 Fabricació margarines i similars 412.4 

 Indústria de tota mena de begudes alcohòliques 424,425,426,427 
 Indústria del tabac  429 
 Comerç major de productes alimentaris 611, 612 
 Comerç minorista de productes alimentaris 641, 642, 643, 644, 647 
 Supermercats i similars 661, 662 
 Centres d'ensenyament  931,932 
F GENERADORS D'ORGÀNICA,  



REBUIG I CARTRÓ, ENVASOS I VIDRE 
 Fabricació i envasat d'olis 411,412 
 Fabricació sucs i conserves vegetals 415 
 Restaurants i caterings 671,677.1 
 Rostisseries 677.9 
 Hotels, hospitals 681, 682, 683, 941 
 Col·legis majors i residències estudiantils 935 
 Assistència i serveis socials 951 

 
Notes: 
Les activitats classificades en l’epígraf 999 s’inclouran en el grup corresponent a l’epígraf per 
l’activitat més anàloga. 
 
Els generadors de residus no classificats en el quadre anterior s’inclouran en el grup A. 
 
TARIFES: 

 
COEFICIENT 
DE 
SUPERFÍCIE/ 
TIPUS RESIDU 
( GRUP) 

 
G
R
U
P 40 60 120 400 1000 2500 

Rebuig A 158,78 € 158,78 € 158,78 € 158,78 € 238,16 € 317,53 € 
Rebuig + cartró B 409,13 € 409,13 € 409,13 € 409,13 € 488,52 € 567,90 € 
Rebuig + paper C 409,13 € 409,13 € 409,13 € 409,13 € 488,52 € 567,90 € 
Rebuig + envasos 
i/o vidre 

D 
341,12 € 341,12 € 341,12 € 341,12 € 420,50 € 499,88 € 

Orgànica + rebuig 
+ cartró 

E 
1.295,82 € 1.414,53 € 1.553,20 € 1.903,29 € 2.937,15 € 3.016,83 €

Orgànica + rebuig 
+ paper + cartró + 
envasos + vidre 

F 

1.727,59 € 1.778,74 € 2.391,02 € 3.995,21 € 4.074,60 € 4.153,99 €
 
 
 B.- SERVEI PER DECLARACIÓ DE RESIDUS EFECTUADA PEL TITULAR DE 

L’ACTIVITAT. La tarifa del  preu públic  vindrà determinada pel volum o pes dels residus de 
cada fracció residual generada i pel número de recollides sol·licitades.  

 
b.1)  Tarifa fracció de rebuig: 
REBUIG (per superfície de local) 
Fins 400 m Fins 1000 m Fins 2500m 
158,78 238,16 € 317,53 € 

 
b.2) Tarifa fracció paper i cartró. 

 
1 Recollida quinzenal 62,60 € 
1 Recollida setmanal 125,17 € 
2 Recollides setmanals 250,36 € 
3 recollides setmanals 375,53 € 
 

En el cas dels subjectes passius que  acreditin generar menys de 5 kg/setmana de paper í cartró 
cal aplicar a aquesta fracció de residus l'import de 93,61 euros, i estaran autoritzats a dipositar-la 
en els contenidors "blaus" de la via pública. En cas contrari se'ls ha d'aplicar les tarifes anteriors.  

 
b.3) Tarifa envasos: 



 
1 Recollida setmanal a contenidors municipals 88,74 € 
 

b.4) Tarifa vidre: 
 
1 Recollida setmanal a contenidors municipals 93,61 € 
 

b.5) Tarifa fracció orgànica: 
  

El cost de la fracció orgànica és el resultat de:  
 

1. El cost de tractament de cada Kg. recollit 
2. El cost de cada una de les recollides 
3. El cost del servei d'informació/inspecció de residus. 
4. EL cost d'amortització dels contenidors / inspecció addicional (en cas de 

declarar que no es produeix residu orgànic) 
5. Les despeses indirectes i de gestió del servei. 
6. L'Iva  

 
Per calcular la tarifa s'aplicarà la formula següent:  
 
(((Kg. Per recollida declarats * 0,047253001 * nº de recollides setmanals)+ (nº de 

recollides setmanals * 2,07366) + 0,07861913 + 0,16420384) 1.13) * 52) * 1.07 
 

La tarifa final serà la que resulti de la suma de les tarifes de cada una de les fraccions 
declarades. 

 
En cas que pels serveis d'inspecció de residus es comprovi que la quantitat declarada 
no es correspon amb la realment produïda, s'aplicarà per a tot l'exercici, la tarifa 
resultat de la comprovació realitzada pels serveis de residus. 
 
C.- GRANS GENERADORS  AMB CONVENI.   
 
S'entendrà per grans generadors aquells que generin un volum superior a 900 l/dia. 
 
Pel que fa a galeries comercials, edificis d'oficines i serveis, grans polígons industrials i 
mercats sedentaris i no sedentaris, cada activitat es considerarà com un local 
independent, llevat que el volum, la tipologia i la quantitat de residus generats a 
conseqüència de l'agrupació, facin necessari un tractament conjunt, per raons 
tècniques o pròpies del servei, o a sol·licitud dels interessats.  

 
Via conveni específic es regularà la tipologia del servei a prestar i el seu finançament 
sota el criteri de cobertura total del cost del servei, el qual es distribuirà entre els 
membres de l’agrupació en funció dels m2 dels locals ocupats, si no resulta possible 
fer-ho segons el volum de residus generats, o per pacte específic. 

Article 6. Reduccions  al  preu públic.  
 
a) A les activitats de temporada sotmeses a llicència d'ocupació d'espais de 
domini públic s'aplicarà la tarifa resultant de la seva activitat d’acord amb els 
mesos efectius d’ocupació.  
 
b) Reduccions per recollida de fraccions residuals per empreses privades 
homologades: 



 
Les tarifes de servei podran ésser objecte de reduccions, sempre i quan els locals o 
establiments acreditin gestionar per si mateixos, la recollida selectiva de les fraccions 
residuals que generen mitjançant gestors homologats per l'Agencia Catalana de 
Residus de Catalunya, i l'Ajuntament de Mataró. 
 
La reducció consistirà en una reducció de la tarifa corresponent a aquella fracció de 
residus de la que n'acreditin la seva gestió particular. 
 
c) Reducció per recollida de residus en locals compartits per subjectes passius 
inclosos en el mateix grup d'activitats: 
 
En locals compartits  per més d’un subjecte passiu  inclosos en el mateix grup 
d’activitats, independentment del tipus de servei, la tarifa aplicable a cadascun serà el 
resultat de  dividir la tarifa final pel nombre de subjectes passius que comparteixin el 
mateix local. A aquests efectes caldrà presentar una declaració conjunta signada per 
tots els subjectes passius on consti aquesta circumstància (superfície total del local, 
nombre de subjectes passius  que el comparteixen i data efecte). 
 
En cas de qualsevol variació dins del mateix exercici caldrà presentar nova declaració. 
La variació tindrà efectes  pel mes següent.    
 
d) En cas de que no es declarin els residus produïts, quan un subjecte passiu realitzi, 
en un mateix local, activitats incloses en grups  diferents, s’aplicarà la tarifa 
corresponent a l’activitat inclosa en el grup superior i per la superfície total del local. Si 
les activitats estan incloses dins del mateix grup s’aplicarà la tarifa corresponent a la 
superfície resultant de la suma del metres quadrats ocupats per cadascuna. 

 
e) Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin al propi 
habitatge, només s’ha d’acreditar la tarifa de l’activitat i no la de l’habitatge, sempre 
que es compleixin els següents requisits: 

 
Accés únic tant per a l’activitat com per a l’habitatge. 
 
S’haurà de declarar la superfície afecte a l’activitat. 
 
En el supòsit  d'una alta inicial a l'habitatge propi es donarà de baixa la brossa 

domiciliària prorratejant-la per mesos,  i es tributarà  per aquest preu públic  des de la 
data de l'alta. 
 
Normes de gestió 

Article  7. Declaració de producció de residus: 
 
Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als 
municipals, podran  fer una declaració de producció de residus segons model aprovat 
per l’Ajuntament, on  especifiqui les dades identificatives del productor, la descripció de 
l’activitat, la superfície i els elements rellevants per la determinació de la tarifa.. Així 
mateix hauran de declarar per quina fracció de residus faran ús del servei municipal 
previst en aquesta ordenança especificant els quilos de residus i el número de 
recollides sol·licitades en cas de les fraccions de residus de paper/cartró i orgànica. 
 
Aquesta declaració s’haurà de presentar en el termini de dos mesos des de l’inici de 
l’exercici de l’activitat i produeix automàticament l’alta al cens corresponent. Amb 
aquesta declaració es procedirà a calcular  la tarifa d'acord amb les normes previstes 



en aquesta ordenança i s'emetrà la liquidació corresponent als mesos que restin per a 
la finalització de l'exercici, inclòs el corresponent al dia en que es produeix l'alta. 
 
En qualsevol moment posterior a la presentació de la primera declaració de residus es 
podrà presentar una nova declaració que comuniqui la variació en la gestió del servei. 
Qualsevol variació tindrà efectes pel més següent.  
 
En cas de presentació errònia o incompleta de la declaració que impedeixi la 
determinació de la quota, es procedirà a donar d’alta l’activitat en el cens en el servei 
estàndar, sense perjudici del compliment del que disposa la Llei de procediment 
administratiu. 
 
Els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als 
municipals que hagin optat per  utilitzar un gestor homologat per l’Ajuntament pel 
servei de recollida i tractament dels seus residus en totes o alguna de les fraccions de 
residus vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament aquesta circumstància. Aquest 
acreditament s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació d’una declaració de residus, 
segons model aprovat per l’Ajuntament on consti les dades identificatives del 
productor, la descripció de l’activitat, la superfície, la especificació de per quina o 
quines  fraccions de residus fan ús d’un gestor privat i les dades del gestor, 
acompanyada de document que acrediti aquesta circumstància.  La declaració, 
juntament amb el document que la justifica s’hauran de presentar, cada any, a aquest 
Ajuntament dins dels dos primers mesos de l’exercici. En cas d’inici de l’activitat, la 
declaració, juntament amb el document acreditatiu, es presentaran en el termini de dos 
mesos des de l’inici de l’activitat.   
 
En cas de no acreditar-se la recollida i gestió per gestor privat, s’entendrà que s’opta 
pel servei municipal i  es donarà d’alta l’activitat al cens en el servei estàndard, des del 
moment en que s’acrediti l’inici d’activitat, sense perjudici del compliment del que 
disposa la Llei de procediment administratiu 

Article 9. Regim de declaració i ingrés 
 
Amb la declaració de residus es procedirà a calcular la tarifa d’acord amb les normes 
previstes en aquesta ordenança i s’emetrà la liquidació corresponent als mesos que 
restin per a la finalització de l’exercici, inclòs el corresponent al dia en que es produeix 
l’alta. 
 
Per els exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció 
o de variació del servei, el preu serà liquidat per l’Ajuntament i el cobrament 
s’efectuarà en el període que aquest determini. 
 
4.9 Preu públic per l’assistència a les sessions alternatives a les denúncies de 
trànsit 
 
Increment del 4,6%  
 

 
Preu  públic /assistent i 
sessió 

Preu públic assistència sessió alternativa a la denúncia de trànsit 8 €
 
 



4.10 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE ÚNIC. 
 
Increment del 4,6% 
 TARIFES 
FIXA PER UTILITZACIÓ SERVEI 5,62 € 
MÉS UNA VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES TARIFES APROVADES PER CORREUS. 
Pes                                                                                                           urbana e interurbana/€ 
Fins 20 g. normalitzades 2,54 € 
Fins 20 g. Sense normalitzar 2,64 € 
Fins a 50 g 2,67 € 
Fins a 100 g 3,32 € 
Fins a 200 g. 3,42 € 
Fins a  350 g 4,62 € 
Fins a 1 Kg 6,57 € 
Fins a 2 Kg 7,34 € 

 
4.11 PREU PUBLIC PER UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE 
LA POLICIA LOCAL 
 
Increment tarifa en un 4,6% 
 
 PREU /€ 
Galeria de tir ( amb monitor, 4 línees de tir, 1 hora) 64,45 
Utilització galeria de tir per cossos policials ambs els que s’hagi subscrit conveni 
de col·laboració tècnica en matèria de tir policial 0,00 

 
NOTA: en aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar al moment del seu 
pagament. 
 
4.12 PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D’ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC 
FORESTAL 
 
Per antena        85,94 €/mes + consum elèctric 
Per rack                161,14  €/mes + consum elèctric 
 
El preu a pagar per  la generalitat de Catalunya serà “0 euros” en el cas que tant l’Ajuntament de 
Mataró com la Generalitat de Catalunya considerin compensat el cost de la incorporació de 
l’Ajuntament a la xarxa RESCAT amb la aportació de l’emplaçament de l’antene de 
radiodifusió del Parc Forestal, segons conveni d’utilització.  
 
4.13  Preu públic per manteniment franges de protecció contra incendis. 
 
Increment dels preus amb l’IPC, a proposta de Protecció Civil. Seran els següents:  
       
La Fornenca 84,20   
Can Quirze 29,81 
Can Marqués 35,04 
La Cornisa 83,68 
Les Sureres/Santa Maria 89,96 
Can Vilardell   140,16 
         
 



4.14Preu públic per la redacció, per iniciativa pública, de documents de planejament i 
gestió urbanística.   
 
Increment tarifes en un 4,6% 
 
Preu hora arquitecte        48,34 € 
Preu hora delineant        32,23 € 
 
 
 

 
ANNEX 4.- TARIFES  

 
 

5.1 TARIFA AIGUA 
 
S’incrementa segons proposta de la Companyia d’Aigua, incorporada a l’expedient.  

 
 

TARIFA AIGUA 
  
SUBM. EN ALTA   €/m3 0,4500 
        
SUBM.MUNICIPALS       
    aigua freàtica €/m3 0,1000 
    aigua xarxa €/m3 0,2700 
SUBM.DOMÈSTICS AFORAMENT     

Quota de Servei:   €/habitatge/mes 5,14 
Consum: Bloc 1 (0 a 6 m3) €/m3 0,5500 

  Bloc 2 (de 7 a 10 m3) €/m3 0,8280 
  Bloc 3 (de 11 a 18 m3) €/m3 1,6630 
  Bloc 4 (més de 18 m3) €/m3 1,8920 

        
SUBM.DOMÈSTICS COMPTADOR     

Quota de Servei:       
- Comptador comunitari €/habitatge/mes 3,82 
- Comptador domèstic individual Ø ≤ 20 mm €/abonat/mes 3,82 
Consum:   Bloc 1 (0 a 6 m3) €/m3 0,2300 

    Bloc 2 (de 7 a 10 m3) €/m3 0,4720 
    Bloc 3 (de 11 a 18 m3) €/m3 1,3800 
    Bloc 4 (més de 18 m3) €/m3 1,5680 

        
- Subm. Domèstics familiars:  Ampliació del límit del segon bloc de consum, a 

raó de 3 m3/mes,  i del tercer a raó de 6m3/mes,  
per cada resident que excedeixi de 3. 

        
SUBM.NO DOMÈSTICS AFORAMENT     

Quota de Servei:   €/abonat/mes 20,65 
Consum:   €/m3 1,6900 

        
SUBM.NO DOMÈSTICS COMPTADOR     

Quota de Servei:   Ø ≤ 15 mm €/abonat/mes 8,70 
  Ø 20 mm €/abonat/mes 19,50 



  Ø 25 mm €/abonat/mes 31,00 
  Ø 30 mm €/abonat/mes 31,00 
  Ø 40 mm €/abonat/mes 74,00 
  Ø 50 mm €/abonat/mes 188,00 
  Ø 65 mm €/abonat/mes 270,00 
  Ø 80 mm €/abonat/mes 352,00 
  Ø 100 mm €/abonat/mes 704,00 
  Ø 125 mm €/abonat/mes 877,00 

 
Consum:       

- Comercials, Industrials i Obres     
  Bloc 1 (de 0 a 6 m3) €/m3 0,4635 
  Bloc 2 (més de 6 m3) €/m3 0,7916 

- Serveis col·lectius de caràcter social     
  Bloc 1 (de 0 a 6 m3) €/m3 0,4075 
  Bloc 2 (més de 6 m3) €/m3 0,7000 

 
Els imports de les quotes fixes de servei, així com els límits de consum mensual de cada tram, corresponen a 30 
dies. 
 
5.2 TARIFA CLAVEGUERAM 
Es modifiquen segons la proposta de la companyia, que consta incorporada a l’expedient.  
 
BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

 La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua subministrada, de 
totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües 
superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els 
mateixos subjectes passius. 

 

 Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents: 
 
- La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al reg de 

parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de 
boques de reg i d’extinció d’incendis per al servei públic. 

- La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu. 
- Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca 

d’implantació en el seu territori. 
 
DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, d’acord amb les següents regles: 

 Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas que 
sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament. 

 
 En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per comptador; 

instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d’aforament 
en els casos que el volum no pugui ésser mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de 
consum contingudes en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 



 Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les normes de 
l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o 
comptadors de cabals. 

 
 En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AMSA, la base de 

l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del 
consum registrat per l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les 
normes del paràgraf segon anterior. 

 
 Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu 

defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
La quantia del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de 
subministrament d’aigua del període corresponent, que es defineix com al sumatori de l’import 
corresponent a la tarifa del servei d’aigua potable més l’import de la conservació del comptador o 
aplicant la corresponent tarifa si es tracta d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o 
d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials,  referit al consum d’aigua efectuat per l’abonat, 
d’acord amb les normes contingudes en els articles precedents, i segons els coeficients o els 
preus que es detallen segons correspongui 
 
 

• Subministraments domèstics  
Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, calculat sobre  l’import del 
servei de subministrament d’aigua  
     - Coeficient multiplicador: 0.44 
 
• Subministraments a  Serveis col·lectius de caràcter social 

Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, calculat sobre  l’import del 
servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.44 

• Subministraments No domèstics, Comercials, Ús comunitari, Industrials i Obres  

Per als subministraments amb comptador, amb consums fins a 6 m3 mensuals, calculat sobre  l’import del servei de 
subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.44 
 
Per als subministraments amb comptador, amb consums superiors a 6 m3 mensuals, calculat sobre  l’import del 
servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.50 
 
Per als subministraments amb aforament, calculat sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.50 
 
Per als aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies (o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials) 
     - Tarifa de consum en €/m3     x 0.4740 €./m3 

 



• Subministraments Municipals 
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat sobre  l’import del servei de subministrament 
d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.44 
 
 
IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM. 
 
Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a la 
seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l’escomesa 
segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció 
segons el preu que es proposa: 
Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram existents: 226  
€. 
 
IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM. 
 
Es preveu la construcció de sis tipus d’escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la canonada, per ser 
els més usuals.  
• Clavegueró DN200-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una 

fondària màxima d’1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.689 €. En longituds superiors es 
cobrarà 322 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN200-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una 
fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.935 €. En longituds superiors es 
cobrarà 384 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN300-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una 
fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.079 €.En longituds superiors es 
cobrarà 419 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN300-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una 
fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.307 €. En longituds superiors es 
cobrarà 476 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN400-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de diàmetre, a una 
fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.348 €.En longituds superiors es 
cobrarà 487 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN400-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una 
fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.742 €. En longituds superiors es 
cobrarà 585 € per metre lineal addicional. 

 
En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà el càlcul d’un pressupost personalitzat. 



5.3 PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS  COMPLEMENTARIS A LA VENDA 
D’AIGUA 

DRETS DE CONNEXIÓ RAMAL 
 

DRETS DE CONNEXIÓ RAMAL 
 
Drets de connexió a ramals d’edificis en funció del nombre de locals o habitatges a connectar, segons el 
tipus d’instal·lació, Ø del comptador a instal·lar i cabal màxim a contractar: 
 

- Per cada unitat de subministrament tipus A, B, C i D, amb 
comptador de Ø ≤ 15 mm i cabal màxim a contractar de 2.000 
l/dia 

269,00 € 

- Per cada unitat de subministrament tipus E, amb comptador de Ø 
≤ 20 mm i cabal màxim a contractar de 4.000 l/dia 372,00 € 

 
Drets de connexió a ramals per a subministraments amb comptador de Ø igual o superior a 20 mm, a 
Indústries, Serveis o grans consumidors amb cabals contractats superiors a 4000 l/dia: 

- per cada 1.000 l/dia contractats:                                                                                       94,00 
€ 

 
Drets de connexió a ramals per a subministraments a boques d’incendi interiors: 
 

- per cada boca de Ø25 mm 367,00 € 
- per cada boca de Ø45 mm 549,00 € 
- per cada 20 Sprinklers o fracció 549,00 € 

 
RAMALS D’ESCOMESA 
 
Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans auxiliars, per la 

construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m. 

Ø  25 mm en façana 920,00 € 
Ø  25-30 mm 755,00 € 
Ø  40 mm 772,00 € 
Ø  50 mm 1.140,00 € 
Ø  60 mm 1.704,00 € 
Ø  80 mm 2.000,00 € 
Ramal per obres 690,00 € 
Ramal amb arqueta ≤ Ø40 842,00 € 

 
JOCS DE CLAUS I PRECINTE 
 

Ø  13 i 15 mm 24,46 € 



Ø  20 mm 31,42 € 

Ø  25 mm 51,42 € 

Ø  30 mm 65,43 € 

Ø  40 mm 86,74 € 

  
 
INSTAL·LACIÓ APARELLS DE MESURA I ALTA SUBMINISTRAMENT 
 

Alta nou abonat amb aforament 84,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø15 168,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø20 209,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø30 533,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø40 632,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø50 1.108,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø65 1.259,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø80 1.411,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø100 1.672,00 € 

Inspecció i precinte per alta o per ampliació del servei contra 
incendis fins a un màxim de 4 boques 

 
42,00 € 

Suplement per cada boca addicional que superi a 4 en la inspecció 
i precinte per alta o ampliació del servei contra incendis 

 
5,30 € 

 
TRANSFORMACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS PER AFORAMENT A COMPTADOR. 
 
Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi pel sistema de 
comptador, s’aplicaran els següents preus especials: 
 
Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les despeses de 
condicionament del ramal, preu per habitatge: 
 

En ramals amb arqueta a façana 60 € 
En ramals amb bateria interior 12 € 
Alta per transformació amb comptador Ø15 80 € 

 
Aquest preu no és d’aplicació en els casos de transformació d’aforament a subministrament per obres, 
reformes per obres majors ni enderrocs. 
 
DESPESES IMPAGATS 
 

Despeses gestió d’impagats: 
  El 5% de l’import endeutat amb un mínim de 

 
4,30 € 

  Despeses reobertura per tancament 26,80 € 
 



CANON ANUAL DE SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS 
 

Quota fixa de servei per ramal 32,40 € 
Per cada boca Ø25 12,80 € 
Per cada boca Ø45 37,10 € 

 
- Cada 20 aparells “Sprinklers” o fracció equivalen a una boca Ø45. 
 
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 

 abonat/mes 
Ø≤20 mm  0,44 € 
Ø25-30 mm  1,60 € 
Ø40 mm  1,95 € 
Ø50 mm  3,42 € 
Ø65 mm  4,13 € 
Ø80 mm  4,83 € 
Ø100 mm  5,82 € 
Ø125 mm  6,48 € 

-  
Els imports de la conservació de comptadors, corresponen a 30 dies. 
 
 
5.4 TARIFES ALBERG CAN SOLARET 

Els preus  no es modifiquen. Al final de la taula, s’especifica que s’aplicarà el IVA.  

TARIFES   ESCOLES, ASSOC. INFANTIL I 
JUVENILS, MENORS DE 25 ANYS  MAJORS DE 25 ANYS  

Pernoctació               9,65 €             12,85 € 
Pensió completa             22,47 €             27,80 € 
Mitja pensió             16,70 €             22,36 € 
Esmorzar               3,20 €               3,80 € 
Dinar o sopar               6,00 €               7,00 € 
Utilització diürna per persona               2,50 €               2,50 € 
Lloguer de llençols               2,70 €               2,70 € 
Lloguer de tovalloles               2,70 €               2,70 € 
Llençol i tovallola               3,95 €               3,95 € 
Pernoctació amb dret a cuina:  preu 
de pernoctació més 

              3,00 € per persona              3,00 €  per persona   

 
LLOGUER D'ALBERG EN EXCLUSIVITAT 
 
fins a 55 pers. 
 

        530,00 € 

més de 55 pers, preu per persona fins a 60 
places 
 

            9,65 € 

 l'exclusivitat inclou pernoctació més ús de les instal.lacions des de les 12 hores del primer dia fins les 12 del 
segon  



 
Utilització diürna de 9 a 21h ( mínim 15 
pers.), sense dinar 
 

             10,00 € per persona 

Utilització diürna de 9 a 21h ( mínim 15 
pers.), amb dinar 
 

             16,00 € per persona 

Utilització diürna de 9 a 15h o de 15 a 21h 
(mínim 15 pers.) sense dinar 
 

               6,00 € per persona 

Utilització diürna de 9 a 15h o de 15 a 21h 
(mínim 15 pers.) amb dinar 
 

             12,00 € per persona 

 
En aquests preus s’aplicarà l’IVA.  
 
SALES 
 
  CAPACITAT  MATI:  

4 HORES 
 TARDA:  
4 HORES  

 NIT: DE 21h 
A 1h  

SALA PALAUET   30-35 pers. 84            84,00 €      150,00 € 
SALA MATA  30-35 pers. 84            84,00 €      150,00 € 
SALA AMETLLER  40-45 pers. 89            89,00 €      165,00 € 
MENJADOR ( sense cuina) de 10h a 14h  de 16h a 20h 

110           110,00 € 
  Hora extra: Hora extra: 
            21,00 €        36,00 € 

hora límit utilització sales: fins les 2h de la matinada ( si no hi grups allotjats) 

 
SALA VAIXELL (per a grups allotjats és 
gratuït) 

 30 pers aprox  2h          43,00 € 

 30 pers aprox  3h          53,75 € 
 30 pers aprox  4h          64,20 € 

 
SALA TREN ( per als grups allotjats és 
gratuït) 

 15 pers aprox  2h          32,00 € 

 15 pers aprox  3h          48,00 € 
 15 pers aprox  4h          54,00 € 

suplement per dies assenyalats ( Nadal, Reis, Verbenes, Sant Joan, etc). el preu de la sala més el 30% 
suplement neteja sala             12,85 €  per hora  

Les agències intermediàries téne un 10 % de comissió sobre la base imposable de tots els preus 
Aquestes tarifes ja ténen IVA inclòs  
 

En aquests preus, s’aplicarà l’IVA.  

 

5.5 . TARIFES SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ  

Durant l’exercici 2009, convergim plenament amb el Sistema Tarifari Integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la convergència pròpiament dita de les 
tarifes.  



Així doncs, el text que s’aprova és el següent:  

“PRIMER: Eliminar els títols d’abonament propis del servei de Mataró Bus un 
cop esgotades les existències actuals de targetes, i que les tarifes dels títols de 
pagament siguin les aprovades dins el Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità i la dispensa del Bitllet Senzill amb preu de referència 
aprovat dins el mateix Sistema Tarifari.   

SEGON: Malgrat l’anterior, en campanyes de promoció o altres, l’operador podrà 
emetre qualsevol altre títol de pagament però sempre d’acord amb els preus de 
referència de la targeta T-10 d’una zona aprovada per l’Autoritat del Transport 
Metropolità.”  

Nota:  Per a aquest exercici 2009, les tarifes aprovades per l’ATM són les següents 

TARIFES  
1) Bitllet senzill 1,35 €
2) T – 10 7,70 €
3) T – MES 47,90 €
4) T-12 (anual, a partir 15 setembre 2009)  35,00 €
 

5.6 TARIFES ZONA EXPORTIVA EL SORRALL  
 

QUOTES D’ABONAMENT 2009 
 

Quota inscripció Adults  39,90 € 
Quota inscripció Familiar 34,30 € 
Quota inscripció Infantil 31,10 € 
Quota Abonat General 42,30 € 
Quota Abonat Matins 33,60 € 
Quota 3er familiar <25 anys 33,60 € 
Quota abonat infantil (<16) 32,00 € 
Quota abonat G G + carnet blau 28,60 € 

 
Entrada puntual centre de fitness + llac 

 
Entrada puntual adult 12,00 € 
Entrada puntual infantil 6,80 € 
Entrada puntual gent gran 5,10 € 

 
Entrades llac exterior no abonats 

 
Bonus 10 adults > 16 anys 47,85 € 
Abonament temporada >16 anys 95,65 € 
Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys) 33,50 € 
Abonament temporada(de 6 a 16 anys) 67,00 € 



Bonus G G + carnet blau 33,50 € 
Abonament temporada G G + carnet blau 67,00 € 
Assegurança puntual (0-5anys) (llac exterior) 2,55 € 
Assegurança temporada (0-5 anys) (llac exterior) 7,15 € 

 
Cursets natació escolar 

 
Natació escoles (totes) Pendent proposta 

municipal 
Natació escola bressol Pendent proposta 

municipal 
 

Cursets de natació per infants (extra-escolar i de forma particular) 
 

Nadons 1 sessió setmanal 21,65 € 
Iniciació (de 1 a 3 anys) (1 cop/set) 21,05 € 
Iniciació  (de 3 a 12 anys) (2 cops(/set) 31,00 € 
Inf. Perfec. + 7 anys (1 cop/set) 15,55 € 
Inf. Perfec. + 7 anys (2 cops/set) 31,00 € 
Curset natació intensiu 61,90 € 

Cursets de natació per adults 
 

Adults (+16 anys) (2 cops/set) 127,20 € 
Adults (+16 anys) (3 cops/set) 190,85 € 
Gent Gran + carnet blau 100,45 € 

Preus lloguer d’instal·lació (per hores) 
 

Carrer 25 m. 18,75 € 
Espai de 12.5 x 25 m. 35,60 € 
Partit waterpolo competició 177,95 € 
Competició 5 hores  444,90 € 
Competició + de 5 hores 820,75 € 

Serveis personalitzats 
 

Gimnàstica terapèutica 41,65 € 
Servei ATP (assessorament tècnic especialitzat) 7,45 € 
 
 
El client sempre té un 40% de descompte sobre el preu dels cursets 
 

 

 



5.7 TARIFES SERVEI AUTO-TAXIS DE MATARÓ PER A L’ANY 2009 

 

 Tarifes s/any  Tarifa2009

T1 Baixada de bandera  2,70 € 

(1) Quilòmetre recorregut  1,07 € 

 Hora d'espera  19,45 € 

(2) Percepció mínima  4,80 € 

T2 Baixada de bandera  1,85 € 

 Quilòmetre recorregut  1,04 € 

 Hora d'espera  19,15 € 

(2) Percepció mínima  3,90 € 

(3) Avís telefònic  1,25 € 

(4) Servei urbanitzacions  2,00 € 

 Maletes o paquets 55x35x35  1,50 € 

(5) Suplement Nits Especials  2,60 € 
 
 
 
(1) Tarifa 1 : Feiners de 21 a 7 hores, dissabtes, diumenges, festius i els dies 25 al 29 de juliol 
per estar inclosos dins la setmana de la Festa Major de Mataró. 
 
(2) La percepció mínima no serà aplicable a les persones de mobilitat reduïda degudament 
acreditades. Els mínims de percepció no són acumulables a recorreguts als quals s’hagi aplicat 
la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut. 
 
(3) Amb l’excepció següent: El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili, no és 
aplicable a les persones de mobilitat reduïda degudament acreditades, ni als serveis sol·licitats 
des de les urbanitzacions on existeix suplement. 
 
(4) Suplement per Servei a les urbanitzacions Can Quirze, La Fornenca, Can Marquès, Les 
Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, La Cornisa i el sector Riera de Mata situat a 
partir del  PK 649,6 de la carretera N-II i fins el final del terme municipal de Mataró. 
 
(5) Suplement per Nits Especials: 
 
* Des de les 21 h del 05/01 fins les 7 h del 06/01 (Nit de Reis) 
* Des de les 21 h del 23/06 fins les 7 h del 24/06 (Nit de Sant Joan) 
* Des de les 21 h del 24/12 fins les 7 h del 25/12 (Nit de Nadal) 
* Des de les 21 h del 31/12 fins les 7 h del 01/01 (Nit de Cap d’Any) 
 

 
ANNEX 5.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 



CATEGORIES FISCALS DE CARRERS  

 
Durant aquest exercici 2008, no s’han obert nous carrers, per la qual cosa, la llista de 
categories de carrers queda com l’exercici 2008, i és la següent:  
 
ANNEX CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 
 
CODI    NOM DEL 

NÚM 
AL 
NÚM. 

CAT. 
PARELL
S 

CAT. 
SENAR
S 

10 C.  ABAT DORDA 1 9999 4 4 
20 C.  ABAT ESCARRÉ 1 9999 5 5 
30 C.  ABAT MARCET 1 9999 4 4 
40 C.  ABAT OLIBA 1 9999 4 4 
1260 PL. DE L' AJUNTAMENT 1 9999 3 3 
50 C.  ALARCÓN 1 9999 4 4 
60 C.  ALARONA 1 9999 4 4 
70 C.  ALCALDE JOSEP ABRIL 1 9999 4 4 
80 C.  ALCALDE RAFAEL CARRERAS 1 9999 4 4 
90 PL.  ALCALDE SERRA I XIFRA 1 9999 2 2 
100 C.  ALELLA 1 9999 6 6 
1843 C.  ALEMANYA 1 9999 3 3 
110 PTGE.  ALFONS IV EL MAGNÀNIM 1 9999 4 4 
120 RONDA  ALFONS XII 1 9999 3 3 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 1 47 2 2 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 48 110 3 3 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 111 122 4 3 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 123 9999 4 4 
929 PL. D' ALFRED OPISSO I CARDONA 1 9999 3 3 
2710 PTGE.  ALIANÇA 1 9999 4 4 
140 C.  ALMERIA 1 9999 6 6 
150 C.  ALMOGÀVERS 1 9999 4 4 
160 C.  ALTAFULLA 1 9999 4 4 
170 C.  AMADEU VIVES 1 9999 4 4 
180 C.  AMÀLIA 1 9999 4 4 
190 AV.  AMÈRICA 1 61 3 3 
190 AV.  AMÈRICA 62 100 4 3 
190 AV.  AMÈRICA 101 116 4 3 
190 AV.  AMÈRICA 117 9999 3 3 
200 C.  AMPLE 1 9999 4 4 
210 C.  ANDALUS 1 9999 6 6 
205 PL.  ANDALUSIA 1 9999 4 4 
220 PTGE.  ANDORRA 1 9999 4 4 
1205 C.  ANDORRA 1 9999 7 7 
3472 PTGE.  ANETO 1 9999 3 3 
230 C.  ÀNGEL GUIMERÀ 1 9999 4 4 
3474 PTGE  ANGELETA FERRER 1 9999 3 3 
4021 C.  ANOIA 1 9999 7 7 
232 CAMÍ  ANTIC DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7 
711 CAMÍ  ANTIC DE MATA 1 9999 7 7 
1131 CAMÍ DE ANTIC MATARÓ A LLAVANERES     
235 RONDA  ANTONI COMAS 1 9999 4 4 
240 C.  ANTONI DE CAPMANY 1 21 4 4 



240 C.  ANTONI DE CAPMANY 22 40 4 4 
240 C.  ANTONI DE CAPMANY 41 9999 4 4 
245 C.  ANTONI DÍAZ CONDE 1 9999 4 4 
350 C.  ANTONI GAUDÍ 1 9999 4 4 
2161 PL. D' ANTONI GAUDI I CORNET 1 9999 4 4 
250 C.  ANTONI PUIGBLANCH 1 9999 4 4 
260 PTGE.  ANTONI REGÀS 1 9999 4 4 
276 C.  ANTONI RIERA 1 9999 4 4 
3966 PL. D' ANTONI SORS I FERRER 7 9999 4 4 
4020 C.  ANTONI VILADOMAT 1 9999 4 4 
270 PTGE.  ANTÒNIA COLL 1 9999 6 6 
275 PL.  ANTONIO MACHADO 1 9999 4 4 
280 PL.  ARABIA I SOLANAS 1 9999 4 4 
290 C.  ARAGÓ 1 9999 4 4 
300 C.  ARAPILES 1 9999 5 5 
310 C. D' ARGENTONA 1 9999 1 1 
905 CTRA. D' ARGENTONA 1 9999 7 7 
90311 RIERA D' ARGENTONA 1 9999 7 7 
320 C.  ARGÜELLES 1 9999 4 4 
325 C.  ARIBAU 1 9999 4 4 
326 C.  ARÍSTIDES MAILLOL 1 9999 3 3 
327 C.  ARISTÒTIL 1 9999 4 4 
330 C.  ARNAU PALAU 1 9999 4 4 
1160 C.  ARQUEBISBE CREUS 1 9999 4 4 
335 C.  ARQUÍMEDES 1 9999 4 4 
360 C.  ARQUITECTE GODAY 1 9999 4 4 
2575 PL.  ARQUITECTE JORDI CAPELL 1 9999 4 4 
2871 PL. DE L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA 1 9999 4 4 
370 C.  ASTRONAUTA ARMSTRONG 1 9999 4 4 
380 C.  ATENES 1 9999 4 4 
1849 C.  ÀUSTRIA 1 9999 3 3 
6968 AUT.  AUTOPISTA A-19     
390 C.  ÀVILA 1 9999 4 4 
400 C.  AVINYÓ 1 9999 4 4 
4171 PL. DE BADAJOZ 1 9999 4 4 
470 C.  BALANÇÓ I BOTER 1 9999 4 4 
2041 PL. DE BALDIRI REIXAC 1 9999 3 3 
480 PTGE.  BALDOMER VILA 1 9999 4 4 
3459 PL. DE  LA BANDA DE GAIANES 1 9999 4 4 
500 RONDA  BARCELÓ 1 9999 4 4 
510 C.  BARCELONA 1 9999 1 1 
910 CTRA. DE BARCELONA 1 9999 5 5 
520 C.  BATISTA I ROCA 1 9999 5 5 
4860 PL.  BEAT SALVADOR 1 9999 4 4 
530 C.  BEATA MARIA 1 9999 4 4 
1853 C.  BÈLGICA 1 9999 7 7 
535 C.  BELLAVISTA 1 9999 4 4 
540 RONDA  BELLAVISTA 1 9999 4 4 
3790 C.  BENET I SERRA 1 9999 4 4 
550 C.  BERGUEDÀ 1 31 4 4 
550 C.  BERGUEDÀ 32 9999 5 5 
555 C.  BIALET MASSÉ 1 9999 3 3 
558 C.  BISBE MAS 1 9999 4 4 



5290 C.  BISBE TORRAS I BAGES 1 9999 4 4 
560 C.  BLAI PARERA 1 9999 4 4 
570 C.  BLANES 1 9999 5 5 
5260 TORRENT D'EN BOADA O TRISSAC 1 13 2 2 
5260 TORRENT D'EN BOADA O TRISSAC 14 9999 6 6 
620  DE LA BOBINADORA 1 9999 5 5 
2730 C. LA BOIXA 1 9999 6 6 
580 C.  BOMBERS MADERN I CLARIANA 1 9999 4 4 
590 C.  BONAIRE 1 9999 4 4 
595 PTGE.  BONMINYÓ 1 9999 4 4 
600 C.  BOSCH I GIMPERA 1 9999 5 5 
1560 PL. DELS BOUS 1 9999 4 4 
1265 PL. DE LA BRISA 1 9999 4 4 
4265 RIERA DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7 
4531 TORRENT DE LA BRUIXA     
715 C.  BRUSSEL·LES 1 9999 1 1 
610 C.  BURRIAC 1 9999 4 4 
3461 C.  C1-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3462 C.  C3-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3463 C.  C4-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3465 C.  C6-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3466 C.  C7-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
713 CAMÍ DE CA LA MADRONA 1 9999 5 5 
4267 RIERA DE CA L'AMATLLER 1 9999 7 7 
924 PTGE. DE CA L’ARNAU 1 9999 7 7 
925  PTGE DE CA L’OLIVA 1 9999 7 7 
5571 PTGE. DE CA L'YMBERN 1 9999 4 4 
630 PTGE.  CABANELLAS 1 9999 4 4 
640 PG.  CABANELLAS 1 39 4 4 
640 PG.  CABANELLAS 40 43 5 4 
640 PG.  CABANELLAS 44 9999 5 5 
651 AV.  CABRERA 1 9999 5 5 
4248 C. DE CABRILS 1 9999 5 5 
660 C.  CÀCERES 1 9999 6 6 
670 C.  CADIS 1 9999 6 6 
680 C.  CALÀBRIA 1 9999 4 4 
690 C.  CALASSANÇ MARQUÈS 1 9999 4 4 
4247 C. DE CALDES D'ESTRACH 1 9999 5 5 
700 C.  CALELLA 1 9999 6 6 
710 PG.  CALLAO 1 9999 2 2 
723 PARC DEL CAMÍ DE LA SERRA 1 9999 3 3 
3791 PL DE CAN  BERGADÀ 1 9999 4 4 
515 C. DE CAN BARTRA 1 9999 4 4 
926 PTGE. DE CAN BOFARULL 1 9999 7 7 
712 CAMÍ DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7 
791 PTGE. DE CAN CLAVELL 1 9999 4 4 
1452 C. DE CAN COSTA 1 9999 7 7 
5261 TORRENT DE CAN FÉU     
4121 PL. DE  CAN GASOL 1 9999 4 4 
2152 RIERA DE CAN GENER 1 9999 7 7 
4241 PL DE CAN LLINAS 1 9999 4 4 
3031 PATI DE CAN MARCHAL 1 9999 4 4 
5371 PTGE.  CAN MARFÀ 1 9999 4 4 



793 C. DE CAN MARQUÈS 1 9999 7 7 
795 C. DE CAN MIRÓ 1 9999 7 7 
797 CAMÍ DE CAN PORTELL 1 9999 7 7 
799 CAMÍ DE  CAN QUIRZE 1 9999 7 7 
921 PL DE CAN SERRA 1 9999 3 3 
4268 RIERA DE  CAN SOLER 1 9999 7 7 
4126 TORRENT DE CAN TRIA    7 
714 CAMÍ DE  CAN VILARDELL 1 9999 7 7 
800 C.  CANET 1 9999 5 5 
721 PL. DEL CANIGÓ 1 9999 4 4 
810 C. LAS CANTIGAS 1 9999 4 4 
716 CAMÍ DE CANYAMARS 1 9999 7 7 
820 PL.  CANYAMARS 1 9999 4 4 
830 C.  CANYISSERS 1 9999 4 4 
1536 C. DEL CAPCIR 1 9999 7 7 
717 CAMÍ DE LA CAPELLA 1 9999 7 7 
750 CAMÍ  CAPELLANETS 1 9999 4 4 
760 CAMÍ DELS CAPUTXINS 1 9999 4 4 
840 C.  CARAMELLES 1 9999 4 4 
850 C.  CARDENAL PASQUAL D'ARAGÓ 1 9999 4 4 
860 PL.  CARDENAL VIVES I TUTÓ 1 9999 4 4 
861 CAMÍ DE LA CARENA     
870 C.  CARLEMANY 1 9999 4 4 
880 PG.  CARLES PADRÓS 1 65 4 4 
880 PG.  CARLES PADRÓS 66 72 4 3 
880 PG.  CARLES PADRÓS 73 9999 3 3 
865 C.  CARLES RIBA 1 9999 4 4 
866 PTGE.  CARLES RIBA 1 9999 4 4 
1430 C. DEL CARME 1 9999 4 4 
890 C.  CARRASCO I FORMIGUERA 1 9999 5 5 
900 C. EL CARRERÓ 1 9999 3 3 
2740 C.  CASETA 1 9999 6 6 
940 C.  CASTAÑOS 1 45 4 4 
940 C.  CASTAÑOS 46 56 4 4 
940 C.  CASTAÑOS 57 9999 4 4 
2596 TORRENT DEL CASTELL     
950 C.  CATALUNYA 1 9999 4 4 
970 PL.  CATALUNYA 1 9999 3 3 
1245 C.  CÉLLECS 1 9999 7 7 
5284   CEMENTIRI DE LES VALLS     
1290 RONDA  CERDANYA 1 9999 4 4 
980 RONDA  CERVANTES 1 9999 4 4 
990 C.  CHURRUCA 1 9999 4 4 
725 CAMÍ DE LES CINC SÈNIES 19999 7 7  
920 CTRA. DE CIRERA 1 9999 4 3 
1000 PL. DE CIRERA 1 9999 6 6 
4270 RIERA DE CIRERA 1 2 4 3 
4270 RIERA DE CIRERA 3 9999 4 3 
1823 PG. DE LA CIUTADANIA 1 9999 4 4 
1020 PL.  CIUTAT DE CEHEGÍN 1 9999 4 4 
2930 C. DE LA CIUTAT DE LOS ÁLAMOS 1 9999 4 4 
1040 C.  CIUTAT FRETA 1 9999 4 4 
1042 PTGE.  CLARET 1 9999 4 4 



1050 C.  CLAVILEÑO 1 9999 5 5 
3250 C.  COLL I AGULLÓ 1 9999 5 5 
1080 C.  COLOM 1 9999 4 4 
1070 C.  COLÒMBIA 1 3 5 5 
1070 C.  COLÒMBIA 4 16 5 4 
1070 C.  COLÒMBIA 17 9999 4 4 
1071 PL.  COLÒMBIA 1 9999 3 3 
7140 PL.  COLÒMBIA 1 9999 4 4 
1300 C. DE LA COMA 1 9999 4 4 
1090 PTGE.  COMTES MIR I BORRELL 1 9999 4 4 
1100 C.  CONCEPCIÓ 1 9999 4 4 
1539 C. DEL CONFLENT 1 9999 7 7 

1110 C.  CONFRARIA DE SANT ELM 1 9999 4 4 

3464 C.  CONSOL NOGUERES 1 9999 3 3 
765 CAMÍ DELS CONTRABANDISTES 1 9999 7 7 
1120 C.  COOPERATIVA 1 9999 4 4 
718 CAMÍ DE LA CORNISA 1 9999 7 7 
1570 PL. DELS CORRALS 1 9999 4 4 
1130 AV.  CORREGIMENT DE MATARÓ 1 73 4 4 
1130 AV.  CORREGIMENT DE MATARÓ 74 9999 4 4 
1450 C. DEL CÓS 1 9999 4 4 
626 C. DE LA COSIDORA 1 9999 5 5 
1151 PARC DE CRÉTEIL 1 9999 4 4 
1152 C.  CRÉTEIL 1 9999 4 4 
1451 RONDA  CREU DE PEDRA 1 9999 3 3 
1295 C.  CREU DELS PLANELLS 1 9999 7 7 
1140 C.  CREU D'EN FINS 1 9999 4 4 
1150 C.  CREU ROJA 1 9999 4 4 
1170 C.  CRISTINA 1 9999 4 4 
5521 PL. DE CRISTINA  KAUFMANN 1 9999 4 4 
1826 PG.  CRISTÒFOL TALTABULL I 

BALAGUER 
1 9999 4 4 

1460 RONDA DEL CROS 1 9999 4 4 
1180 PL.  CUBA 1 46 2 2 
1180 PL.  CUBA 47 9999 4 4 
1190 C.  CUBA 1 39 2 2 
1190 C.  CUBA 40 57 2 2 
1190 C.  CUBA 58 9999 2 2 
5262 TORRENT DEL CUL DEL MÓN     
1200 C.  CUYÀS I SAMPERE 1 9999 4 4 
1810 C.  DAMIÀ CAMPENY 1 9999 4 4 
1380 C.  DELÍCIES 1 9999 6 6 
1600 PG.  DESVIAMENT 1 9999 3 3 
1610 C.  DEU DE GENER 1 9999 2 2 
1844 C.  DINAMARCA 1 9999 3 3 
1620 C.  DIPÒSIT 1 9999 6 6 
1640 RONDA  DOCTOR FERRAN 1 56 3 3 
1640 RONDA  DOCTOR FERRAN 57 9999 3 3 
1650 PL.  DOCTOR FLEMING 1 9999 3 3 
1670 RONDA  DOCTOR TURRÓ 1 9999 3 3 
1825 PG.  DOMENECH ROVIRA I CASTELLÀ 1 9999 4 4 



1690 C.  DON MAGÍ DE VILALLONGA 1 9999 3 3 
1700 C.  DON QUIJOTE 1 9999 5 5 
1710 C.  DOS DE MAIG 1 9999 5 5 
1720 C.  DULCINEA 1 9999 5 5 
1721 C.  EDUARD ALCOY 1 9999 4 4 
1735 C.  EL COLL 1 9999 7 7 
1734 C.  EL FAR 1 9999 7 7 
1740 C.  EL MASNOU 1 9999 6 6 
1760 C.  EL SALVADOR 1 9999 5 5 
1780 PTGE.  EL VERDET 1 9999 5 5 
1790 C.  EMILI CABAÑES 1 9999 4 4 
1800 C.  EMPORDÀ 1 9999 4 4 
1801 C.  ENERGIA 1 9999 5 5 
3468 PTGE  ENRIC FITÉ 1 9999 3 3 
1805 C.  ENRIC GRANADOS 1 9999 4 4 
1822 PG.  ENRIC TORRA I PORTULAS 1 9999 4 4 
1730 C.  EQUADOR 1 9999 5 5 
4096 AVDA. D' ERNEST LLUCH 1 9999 4 4 
420 BDA. DE LES ESCALETES 1 9999 3 3 
1270 C. DE L' ESGLÉSIA 1 9999 6 6 
1820 PL.  ESPANYA 1 9999 2 2 
724   ESPAI FIRAL   2 2 
430 BDA. DE LES ESPENYES 1 9999 4 4 
2719 C.  ESPÍGOL 1 9999 7 7 
2720  L' ESPLANADA 1 9999 4 4 
1830 C. DE L' ESTADI 1 9999 3 3 
3461 C.  ESTEVE ALBERT 1 9999 3 3 
1835 C.  ESTEVE BANET 1 9999 6 6 
1840 C.  ESTEVE CORTILS 1 9999 4 4 
1854 C.  ESTRASBURG 1 9999 1 1 
1845 VIA  EUROPA 1 13 2 2 
1845 VIA  EUROPA 14 9999 2 2 
1850 C.  EUSEBIO 1 9999 6 6 
1860 PL.  EUSEBIO 1 9999 6 6 
1870 C.  EUSKADI 1 9999 3 3 
1890 PL.  EXTREMADURA 1 9999 6 6 
1899 C.  FARIGOLA 1 9999 7 7 
410 BDA. D'EN FELIU DE LA PENYA 1 9999 4 4 
1911 C.  FÈLIX CUCURULL 1 9999 4 4 
1910 C.  FÈLIX DE CAMPLLONCH 1 9999 4 4 
1920 PTGE.  FERRAN II EL CATÒLIC 1 9999 4 4 
2370 C.  FERRER I CLARIANA 1 9999 4 4 
1930 C.  FERRER I DALMAU 1 9999 4 4 
1940 C.  FERRER I GUÀRDIA 1 9999 4 4 
1945 C.  FÍDIES 1 9999 3 3 
1950 C.  FIGUERA MAJOR 1 9999 4 4 
4280 RIERA  FIGUERA MAJOR 1 9999 3 3 
450 PL. DE LES FIGUERETES 1 9999 4 4 
1960 PL.  FILIPINES 1 9999 5 5 
1848 C.  FINLÀNDIA 1 9999 3 3 
1970 PL.  FIVELLER 1 9999 4 4 
10004 CAMÍ  DE CAN FLAQUER 1 9999 7 7 
2750 C. LA FLOR 1 9999 6 6 



1310 C.  FLORIDABLANCA 1 32 4 4 
1310 C.  FLORIDABLANCA 33 35 5 4 
1310 C.  FLORIDABLANCA 36 9999 5 4 
1980 PL.  FLOS I CALCAT 1 9999 4 4 
770 CAMÍ  FONDO 1 9999 4 4 
1985 C.  FONERIA 1 9999 5 5 
1915 C.  FONOLL 1 9999 7 7 
1320 C. DE LA FONT 1 9999 5 5 
922  C.  DE LA FONT DELS REIS 1 9999 7 7 
1990 PTGE.  FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4 
1992 PL. DEL FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4 
1991 C. LA FORNENCA 1 9999 7 7 
3960 C.  FORTUNY 1 9999 4 4 
2000 PL.  FOSSAR XIC 1 9999 4 4 
2620 C.  FRADERA I LLANES 1 9999 3 3 
1085 PTGE DE LA FRAGATA DE MATARO 1 9999 4 4 
2020 PL.  FRANÇA 1 9999 1 1 
2025 C.  FRANCESC DE BORJA MOLL 1 9999 3 3 
2030 C.  FRANCESC LAYRET 1 9999 5 5 
2050 C.  FRANCESC MORAGAS 1 9999 4 4 
2891 PL. DE FRANCESC PI I MARAGALL 1 9999 4 4 
5461 PL.  FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 1 9999 4 4 
2060 C.  FRANCK MARSHALL 1 9999 4 4 
2065 C.  FRANQUESA I SIVILLA 1 9999 4 4 
2010 C.  FRAY LUIS DE LEÓN 1 9999 4 4 
2070 PTGE.  FREDERIC MARÉS 1 9999 4 4 
2080 RONDA  FREDERIC MISTRAL 1 9999 3 3 
2090 C.  GALÍCIA 1 9999 5 5 
2095 C.  GARBÍ 1 9999 7 7 
2100 PTGE.  GARCIA I OLIVER 1 9999 4 4 
2120 C. DE LA GARROFEREDA 1 9999 5 5 
2130 C.  GARROTXA 1 9999 4 4 
1465 PL. DEL GAS 1 9999 2 2 
2140 C.  GATASSA 1 9999 3 3 
2150 AV.  GATASSA 1 50 2 2 
2150 AV.  GATASSA 51 63 2 2 
2150 AV.  GATASSA 64 93 2 2 
2150 AV.  GATASSA 94 9999 2 2 
2160 PL.  GATASSA 1 9999 4 4 
720 CAMÍ DE LA GEGANTA 1 9999 2 2 
2155 C.  GÈNERE DE PUNT 1 9999 5 5 
3530 MURALLA DELS GENOVESOS 1 9999 4 4 
2190 C.  GERMÀ DOROTEO 1 9999 3 3 
2200 C.  GERMÀ FRANCISCO 1 9999 4 4 
2210 C.  GERMÀ JOAQUIM 1 9999 6 6 
2220 C.  GERMANA VICENTA BERNY 1 9999 4 4 
2230 C.  GERMANS CASTAÑER 1 9999 4 4 
2240 C.  GERMANS THOS I CODINA 1 28 4 4 
2240 C.  GERMANS THOS I CODINA 29 9999 4 4 
2250 C.  GIBRALTAR 1 9999 4 4 
2760 C. DE LA GINESTA 1 9999 6 6 
2260 C.  GIRONA 1 9999 4 4 
2270 C.  GOYA 1 43 4 4 



2270 C.  GOYA 44 56 4 4 
2270 C.  GOYA 57 9999 4 4 
2280 PL.  GRAN 1 9999 3 3 
2281 PL.  GRAN BRETANYA 1 9999 1 1 
2290 C.  GRANADA 1 9999 6 6 
2770 C. DE LA GRANJA 1 9999 4 4 
2300 PL.  GRANOLLERS 1 9999 2 2 
2310 C.  GRAVINA 1 9999 4 4 
2315 C.  GREGAL 1 9999 7 7 
2320   GRUP DE LES SANTES 1 9999 4 4 
2330 C.  GUARANÍS 1 9999 4 4 
2340 C.  GUIFRÉ EL PELÓS 1 9999 4 4 
1511 PL. DE LA HAVANA 1 9999 4 4 
2345 C.  HÈL·LADE 1 9999 3 3 
2350 C.  HERNÁN CORTÉS 1 9999 4 4 
2360 C.  HERRERA 1 27 4 4 
2360 C.  HERRERA 28 56 4 4 
2360 C.  HERRERA 57 9999 4 4 
1821 PL. D' HONORAT VILAMANYA I SERRAT 1 9999 4 4 
2390   HORTES CARRETERA DE 

BARCELONA 
1 9999 7 7 

911 ROTONDA DE LES HORTES DEL CAMI RAL 1 9999 5 5 
2400 C. DE L' HOSPITAL 1 9999 4 4 
2410 C.  ICTÍNEO 1 9999 4 4 
2420 C.  IGNASI MAYOL 1 9999 4 4 
3762 PARC DE LES ILLES 1 9999 3 3 
2430 C.  ILURO 1 9999 4 4 
1280 C.  IMMACULADA 1 9999 6 6 
2440 C.  INDÚSTRIA 1 9999 4 4 
1842 C.  IRLANDA 1 9999 3 3 
2450 C.  ISAAC PERAL 1 9999 4 4 
2460 C.  ISABEL II 1 9999 4 4 
2091 PL. DE L’  ISIDRO TELLO HUÉLAMO 1 9999 5 5 
2470 PL.  ISLA CRISTINA 1 9999 2 2 
2480 PL.  ITÀLIA 1 9999 2 2 
267 C.  JARDINS DE JOSEP M ROVIRA-

BRULL 
1 9999 5 5 

2482 C.  JAUME ARENAS 1 9999 4 4 
2485 C.  JAUME ARENES 1 9999 4 4 
490 C.  JAUME BALMES 1 9999 4 4 
3465 C.  JAUME COMAS 1 9999 3 3 
2490 C.  JAUME I 1 9999 4 4 
1240 C.  JAUME IBRAN 1 9999 4 4 
2500 PTGE.  JAUME II EL JUST 1 9999 4 4 
3560 C.  JAUME ISERN 1 9999 2 2 
2510 AV.  JAUME RECODER 1 9999 2 2 
2515 C.  JERONI PUJADES 1 9999 3 3 
3457 PG.  JESÚS ILLA I PARÍS 1 9999 4 4 
1881 C. DE JOAN BALLESCÀ I PRAT 1 9999 7 7 
3970 C.  JOAN CARLES PANYÓ 1 9999 4 4 
2670 RONDA  JOAN D'ÀUSTRIA 1 9999 4 4 
2685 C.  JOAN FUSTER 1 9999 3 3 
2690 C.  JOAN LARREA 1 9999 3 3 
2520 C.  JOAN MARAGALL 1 9999 4 4 



3980 C.  JOAN MIRÓ 1 9999 4 4 
2525 C.  JOAN OLIVER (PERE QUART) 1 9999 4 4 
2530 RONDA  JOAN PEIRÓ 1 9999 4 4 
3469 PTGE.  JOAN PRUNA 1 9999 3 3 
2535 C.  JOAN SALVAT PAPASSEIT 1 9999 3 3 
2540 C.  JOAN TUTÓ 1 9999 5 5 
2550 PL.  JOAN XXIII 1 9999 3 3 
2555 C.  JOANOT MARTORELL 1 9999 4 4 
2560 PL.  JOAQUIM BLUME 1 9999 4 4 
2565 C.  JOAQUIM CAPELL 1 9999 4 4 
3463 C.  JOAQUIM CASAS 1 9999 3 3 
5282 PL.  JOAQUIM GALÍ I VERGÉS, MESTRE 1 9999 3 3 
2566 C.  JOAQUIM TORRES GARCÍA 1 9999 4 4 
2570 C.  JOCS OLÍMPICS 1 9999 4 4 
2580 C.  JORDI JOAN 1 9999 4 4 
2701 PL. DE JOSÉ LÓPEZ MIRAVETE 1 9999 4 4 
1045 C.  JOSEP ANSELM CLAVÉ 1 9999 4 4 
2590 C.  JOSEP CALVET 1 9999 5 5 
2600 C.  JOSEP CASTELLÀ 1 9999 4 4 
2610 C.  JOSEP FANECA 1 9999 4 4 
2625 C.  JOSEP M. DE SAGARRA 1 9999 4 4 
2380 C.  JOSEP M. PELLICER 1 24 4 4 
2380 C.  JOSEP M. PELLICER 25 27 4 4 
2380 C.  JOSEP M. PELLICER 28 9999 4 4 
467 JARDINS DE JOSEP M. ROVIRA-BRULL 1 9999 5 5 
2630 C.  JOSEP MONSERRAT CUADRADA 1 9999 4 4 
2640 C.  JOSEP MÓRA I FONTANILS 1 9999 4 4 
251 PL. DE JOSEP MORGADES SOBREVIA 1 9999 4 4 
2645 C.  JOSEP PLA 1 9999 3 3 
2646 PTGE.  JOSEP PLA 1 9999 3 3 
3458 ESPLANADA DE JOSEP RENIU I CALVET 1 9999 4 4 
2650 C.  JOSEP SABATER I SUST 1 9999 4 4 
2651 C.  JOSEP TRUETA 1 9999 4 4 
2660 C.  JOSEP VICENÇ FOIX 1 9999 3 3 
2680 C.  JUAN DE LA CIERVA 1 9999 4 4 
2700 C.  JUAN SEBASTIÁN ELCANO 1 9999 4 4 
3462 C.  JULIÀ GUAL 1 9999 3 3 
2855 PL.  LAIETANA 1 9999 3 3 
2850 C.  LAPIDARIO 1 9999 4 4 
6999 VIAL  LATERAL AUTOPISTA SUD  1 9999 7 7 
2860 C.  LEPANT 1 9999 4 4 
1370 C.  LES AGUDES 1 9999 4 4 
810 C.  LES CANTIGUES 1 9999 4 4 
2870 C.  LLAUDER 1 67 4 4 
2870 C.  LLAUDER 68 75 4 4 
2870 C.  LLAUDER 76 9999 4 4 
2771 PL. DE LLAVANERES 1 9999 4 4 
2875 C.  LLEBEIG 1 9999 7 7 
5265 TORRENT DE LA LLEBRETA 1 9999 7 7 
2880 C.  LLEIDA 1 9999 6 6 
727 CAMÍ DE LLEVANT 1 9999 7 7 
2885 C.  LLEVANT 1 9999 7 7 
2780 C.  LLEVANTINA 1 9999 6 6 



2890 C.  LLORET DE MAR 1 9999 6 6 
2910 C.  LLUÍS EL PIETÓS 1 9999 4 4 
2922 PTGE  LLUIS GALLIFA 1 9999 4 4 
3471 PSS  LLUÍS GALLIFA 1 9999 4 4 
2915 C.  LLUÍS MILLET 1 9999 4 4 
2920 C.  LLUÍS MORET 1 9999 4 4 
4001 PL.  LLUÍS TERRICABRAS "TERRI" 1 9999 3 3 
2921 C.  LLUÍS VILADEVALL 1 9999 4 4 
2926 PTGE. DELS  LLUÏSOS 1 9999 4 4 
2925 C. DE LA LLUNA 1 9999 5 5 
5263 TORRENT DEL LLUSCÀ     
278 C.  LOLA ANGLADA 1 9999 4 4 
10002 CAMI DE LORITA 1 9999 7 7 
2935 C.  LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4 
2940 PTGE.  LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4 
2950 C.  LUTHER KING 1 9999 4 4 
1847 C.  LUXEMBURG 1 9999 3 3 
2960 C.  MAGÍ RAVENTOS 1 9999 4 4 
2970 C.  MAJOR 1 9999 3 3 
2980 C.  MÀLAGA 1 9999 6 6 
2990 C.  MALGRAT 1 9999 6 6 
2995 PG.  MALGRAT 1 9999 6 6 
3000 C.  MALLORCA 1 9999 4 4 
3010 C.  MALUQUER I VILADOT 1 9999 4 4 
2511 PL. DE MANUEL CUYÀS I DURÁN 1 9999 2 2 
10003 CAMÍ DE MANYANS 1 9999 7 7 
1470 C. DEL MAR 1 9999 4 4 
3832 PARC DE MAR 1 9999 4 4 
3030 C.  MARATHON 1 9999 4 4 
3040 C.  MARE ALFONSA CAVIN 1 9999 4 4 
3070 C.  MARE DE DÉU DE LA CISA 1 9999 4 4 
3100 C.  MARE DE DÉU DE LA SALUT 1 9999 6 6 
3060 C.  MARE DE DÉU DE L'ESPERANCA 1 9999 4 4 
9011 PL.  MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA 1 9999 4 4 
3120 C.  MARE DE DEU DE NÚRIA 22 9999 4 4 
3120 C.  MARE DE DÉU DE NÚRIA 1 18 4 4 
3120 C.  MARE DE DÉU DE NÚRIA 19 21 4 4 
3130 C.  MARE DE DÉU DEL CORREDOR 1 9999 4 4 
5530 C.  MARE DE DÉU DEL PILAR 1 9999 6 6 
3140 C.  MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 1 9999 4 4 
3150 AV. DEL MARESME 1 141 4 4 
3150 AV. DEL MARESME 142 142 4 2 
3150 AV. DEL MARESME 143 9999 2 2 
3990 C.  MARIÀ ANDREU 1 9999 3 3 
3991 PL.  MARIA AURÈLIA CAMPMANY 1 9999 3 3 
3991 PL.  MARIA AURÈLIA CAPMANY     
3160 C.  MARIA AUXILIADORA 1 9999 4 4 
3467 C.  MARIÀ RIBAS 1 9999 4 4 
3830 PG.  MARINA 1 9999 4 4 
3170 PTGE.  MARINA DE LLEVANT (vid. 3150) 1 9999 2 2 
90710 PG.  MARÍTIM 1 9999 4 4 
732 ROTONDA DEL MAS COSTABELLA 1 9999 5 5 
3180 C.  MAS SANT JORDI 1 15 5 5 



3180 C.  MAS SANT JORDI 16 9999 5 5 
5905 PTGE.  MAS SANT JORDI 1 9999 5 5 
3190 C.  MASSEVÀ 1 9999 4 4 
3200 BDA. D'EN MASSOT 1 9999 4 4 
930 CTRA. DE MATA 1 44 4 4 
930 CTRA. DE MATA 45 76 4 3 
930 CTRA. DE MATA 77 87 7 3 
930 CTRA. DE MATA 88 9999 7 5 
1420 C. DE MATA 1 9999 4 4 
1472 C.  MATAGALLS 1 9999 7 7 
1422 RONDA DE MATARÓ 1 9999 7 7 
3210 PTGE. D'EN MATAS 1 9999 5 5 
1680 C.  MATHEU 1 47 4 4 
1680 C.  MATHEU 48 55 4 3 
1680 C.  MATHEU 56 9999 3 3 
3218 PL.  MEDITERRÀNIA 1 9999 4 4 
3215 C.  MELCIOR DE PALAU 1 9999 4 4 
3220 C.  MELÉNDEZ VALDÉS 1 9999 4 4 
3230 C.  MÉNDEZ NÚÑEZ 1 9999 4 4 
3240 C.  MENÉNDEZ PIDAL 1 9999 4 4 
3243 PTGE.  MERCAT PETIT 1 9999 4 4 
3244 C.  MERCÈ RODOREDA 1 9999 4 4 
3245 C.  MESTRAL 1 9999 7 7 
3260 C.  MÈXIC 1 9999 3 3 
730 CAMÍ DEL MIG 1 35 2 2 
730 CAMÍ DEL MIG 36 9999 3 4 
3265 C.  MIGJORN 1 9999 7 7 
3280 C.  MILANS 1 9999 4 4 
3270 C.  MIQUEL ALBA 1 9999 4 4 
3290 PL.  MIQUEL BIADA 1 9999 2 2 
3300 C.  MIQUEL BIADA 1 48 2 2 
3300 C.  MIQUEL BIADA 49 71 2 2 
3300 C.  MIQUEL BIADA 72 9999 2 2 
2872 PL  MIQUEL MARTÍ I POL 1 9999 4 4 
1829  EL MIRADOR   4 4 
1474 C. DEL MIRADOR 1 9999 7 7 
1475 PTGE. DEL MIRADOR 1 9999 7 7 
1473 PL. DE MIRADOR PONENT 1 9999 7 7 
1750 PTGE.  MIRÓ 1 9999 4 4 
3310 C.  MISERICÒRDIA 1 9999 6 6 
3320 C. DE MITJA GALTA 1 9999 4 4 
3325 C.  MOIANÈS 1 9999 7 7 
3330 C. D'EN MOLES 1 9999 4 4 
3340 C. DEL MOLÍ DE DALT 1 9999 5 5 
3350 C. DEL MOLÍ DE VENT 1 9999 4 4 
3360 C. DEL MOLÍ DEL MIG 1 9999 4 4 
1575 PL. DELS MOLINS 1 9999 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 1 11 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 12 16 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 17 47 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 48 51 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 52 9999 5 5 
1390 C. DE LES MONGES 1 9999 4 4 



3370 C.  MONTALT 1 9999 4 4 
3380 C.  MONTCADA 1 9999 4 4 
3385 PTGE.  MONTGRÍ 1 9999 4 4 
3390 C.  MONTJUÏC 1 9999 4 4 
1476 C.  MONTNEGRE 1 9999 7 7 
3400 C.  MONTSENY 1 9999 4 4 
3410 C.  MONTSERRAT 1 9999 2 2 
2631 PLAÇA  MONTSERRAT ROIG 1 9999 3 3 
3420 C.  MORATÍN 1 9999 4 4 
1330 PL. DE LA MORBERIA 1 9999 4 4 
3430 C.  MORETO 1 9999 4 4 
3440 C.  MOSSÈN ANDREU 1 9999 4 4 
3450 PL.  MOSSÈN BLANCH 1 9999 4 4 
3460 RONDA  MOSSÈN JACINT VERDAGUER 1 9999 3 3 
3470 C.  MOSSÈN JAUME SALA 1 9999 3 3 
1828 PL.  MOSSÉN JOAN PAU PUJOL 1 9999 4 4 
1824 PG. DE MOSSÈN JOSEP DE PLANDOLIT I 

RIERA 
1 9999 4 4 

3480 C.  MOSSÈN MOLÉ 1 9999 4 4 
3490 C.  MOSSEN RAMON FORNELLS 1 9999 4 4 
1340 C.  MUNTANYA 1 9999 6 6 
3550 C.  MÚRCIA 1 9999 6 6 
3456 PL. DE LA  MUSICA 1 9999 4 4 
3570 C.  MUSICS CASSADÓ 1 9999 4 4 
937 CTRA.  NACIONAL II (vid. 1422) 1 9999 7 7 
3580 C.  NÀPOLS 1 9999 4 4 
3590 C.  NARCÍS MONTURIOL 1 9999 5 5 
3610 C.  NAUTILUS 1 9999 4 4 
3620 C.  NAVARRO 1 9999 4 4 
3645 C.  NEWTON 1 9999 4 4 
3630 C.  NICARAGUA 1 9999 5 5 
3640 C.  NICOLAU GUAÑABENS 1 9999 3 3 
3650 C.  NORD 1 9999 6 6 
3660 C.  NOU 1 9999 3 3 
3670 C.  NOU DE LA MERCÈ 1 9999 7 7 
3680 C.  NOU DE LES CAPUTXINES 1 9999 4 4 
3690 C.  NÚÑEZ DE BALBOA 1 9999 4 4 
3710 PL.  OCCITÀNIA 1 9999 3 3 
3700 RONDA  O'DONNELL 1 9999 2 2 
3720 PTGE.  OLOT 1 9999 4 4 
3730 C.  ONOFRE ARNAU 1 9999 4 4 
3735 PL.  ONZE DE SETEMBRE 1 9999 4 4 
1927 PG. L' ORFEÓ MATARONÍ 1 9999 4 4 
3740 PTGE.  ÒRRIUS 1 9999 4 4 
1534 C. DE OSONA 1 9999 7 7 
621 C. DE L’  OVERLOCAIRE 1 9999 5 5 
781   P.P. HORTES DEL CAMÍ RAL     
3473 C.  P.P. PARC CENTRAL     
3745 C.  PABLO IGLESIAS 1 9999 5 5 
3750 C.  PABLO PICASSO 1 9999 2 2 
3760 C.  PACHECO 1 9999 4 4 
931 C.  DE LA  PAGESIA 1 9999 5 5 
3763 PARC DEL PAIS VALENCIÀ 1 9999 4 4 



1846 C.  PAÏSOS BAIXOS 1 9999 4 4 
3761 RONDA DELS PAÏSOS CATALANS 1 9999 3 3 
1210 C.  PALAU 1 9999 3 3 
1250 PL. DEL PALAU 1 9999 4 4 
1251 PARC DEL PALAU 1 9999 4 4 
3765 C.  PALLARS 1 9999 7 7 
2790 C. DE LA PALMA 1 9999 4 4 
3770 C. D'EN PALMEROLA 1 9999 2 2 
3780 C.  PARAGUAY 1 9999 5 5 
1480 C. DEL PARC 1 9999 3 3 
1485 AV. DEL PARC FORESTAL 1 9999 7 7 
3800 PTGE.  PARE JOSEP RIUS 1 9999 4 4 
3810 C.  PASADENA 1 9999 4 4 
1660 PTGE.  PASCUAL I VILA 1 9999 4 4 
3820 C.  PASCUAL MADOZ 1 9999 4 4 
1215 C. D'EN PASSET 1 9999 7 7 
1350 C. DE NA PAU 1 9999 4 4 
3840 C.  PAU CASALS 1 9999 4 4 
3845 PTGE.  PAU CLARIS 1 9999 4 4 
3468 C.  PEATONAL 2 P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
1852 C.  PEATONAL VERD P.P. VALLS     
3841 C. DE LA PEDRA DEL GALL 1 9999 4 4 
3851 PL. DE LA  PEDRA GENTIL 1 9999 6 6 
3850 C.  PEDRAFORCA 1 9999 4 4 
7762 PTGE.  PEDRAFORCA 1 9999 4 4 
1220 C. D'EN PEDRÓ 1 9999 4 4 
1221 PL. DE LA  PEIXATERIA 1 9999 1 1 
3860 C.  PENEDÈS 1 9999 4 4 
3870 C.  PEPETA MOREU 1 9999 4 4 
3881 C.  PERE BOMBARDÓ 1 2 1 4 
3881 C.  PERE BOMBARDÓ 3 9999 4 4 
3880 C.  PERE III EL CERIMONIÓS 1 9999 4 4 
3531 C. DE  PERE MÀRTIR VIADA 1 9999 4 4 
1230 PL. D'EN PERIC 1 9999 3 3 
1490 C. DEL PERICÓ 1 9999 7 7 
3900 AV.  PERÚ 1 9999 3 3 
3920 PL.  PICÓ I SINOL 1 9999 4 4 
3930 C.  PIETAT 1 9999 6 6 
3940 C.  PINEDA 1 9999 6 6 
1590 C. DELS PINS 1 9999 6 6 
3950 PL.  PINTOR CUSACHS 1 9999 3 3 
726 C. DE LES PIQUES 1 9999 7 7 
5283 TORRENT DE LES PIQUES 1 9999 3 3 
3965 C.  PIRINEUS 1 9999 3 3 
4015 C.  PITÀGORES 1 9999 3 3 
4030 C.  PIZARRO 1 9999 4 4 
4040 PTGE.  PIZARRO 1 9999 4 4 
4060 C.  PLA DE BAGES 1 9999 4 4 
1495 C.  PLA DE FOGARS 1 9999 7 7 
2595 C.  PLA DEL CASTELL 1 9999 7 7 
4244   PLA PARCIAL EL RENGLE     
2800 C.  PLANA DE VIC 1 9999 4 4 
3831 PLATJA DE PONENT 1 9999 4 4 



4881   PLATJA DE SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
709   PLATJA DEL CALLAO 1 9999 4 4 
941   PLATJA DEL VARADOR 1 9999 4 4 
4065 C.  PLATÓ 1 9999 3 3 
4070 C.  POETA JOSEP PUNSOLA 1 9999 4 4 
5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 1 88 7 7 
5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 89 100 4 4 
5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 101 9999 4 4 
4080 C.  POMPEU FABRA 1 9999 3 3 
4090 C.  POMPEU SERRA 1 9999 4 4 
5264 TORRENT DEL PONT DE LA VILA     
4095 AV. DEL PORT 1 9999 4 4 
4095 AVDA. DEL PORT 1 9999 4 4 
4100 C.  PORTAL DE VALLDEIX 1 9999 4 4 
4110 C.  PORTUGAL 1 9999 3 3 
1500 C. DEL POU 1 9999 6 6 
1510 C.  PRAT 1 9999 4 4 
4120 C.  PRAT DE LA RIBA 1 73 4 4 
4120 C.  PRAT DE LA RIBA 74 78 4 4 
4120 C.  PRAT DE LA RIBA 79 9999 4 4 
4125 TORRENT D'EN PREGÀRIA 1 9999 3 3 
4130 C.  PREMIÀ 1 9999 5 5 
2900 AV.  PRESIDENT COMPANYS 1 9999 4 3 
4140 RONDA  PRESIDENT IRLA 1 9999 4 4 
2040 RONDA  PRESIDENT MACIÀ 1 9999 3 3 
1880 RONDA  PRESIDENT TARRADELLAS 1 9999 4 4 
3510 MURALLA DE LA PRESÓ 1 9999 3 3 
2170 RONDA  PRIM 1 9999 3 3 
4144 PL. DEL  PRIMER DE MAIG 1 9999 4 4 
4145 C.  PRIORAT 1 9999 7 7 
4150 C.  PROVENÇA 1 34 4 4 
4150 C.  PROVENÇA 35 9999 4 4 
4160 PL.  PUERTO RICO 1 9999 4 4 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 1 140 3 3 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 141 147 2 3 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 148 205 2 2 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 206 267 2 3 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 268 9999 3 3 
4180 C.  PUIG I PIDEMUNT 1 9999 5 5 
4181 C.  PUIGMAL 1 9999 4 4 
4190 C.  PUJOL 1 9999 3 3 
4200 C.  QUERALBS 1 9999 4 4 
4210 C.  QUINTANA 1 9999 4 4 
932 C. DELS RABASSAIRES 1 9999 5 5 
4215 C.  RACÓ DE SANT PERE (vid. 3150) 1 9999 2 2 
1839 PARC DE  RAFAEL ALBERTI 1 9999 4 4 
4220 PL.  RAFAEL CASANOVA 1 9999 4 4 
4000 RONDA  RAFAEL ESTRANY 1 9999 3 3 
780 CAMÍ  RAL 1 283 4 4 
780 CAMÍ  RAL 284 286 4 4 
780 CAMÍ  RAL 287 341 4 4 
780 CAMÍ  RAL 342 350 4 2 
780 CAMÍ  RAL 351 384 2 2 



780 CAMÍ  RAL 385 423 2 1 
780 CAMÍ  RAL 424 550 2 2 
780 CAMÍ  RAL 551 9999 3 4 
2810  LA RAMBLA 1 9999 1 1 
4230 PG.  RAMON BERENGUER III 1 9999 3 3 
4240 C.  RAMON LLULL 1 9999 4 4 
624 C. DE LA  REMALLAIRE 1 9999 5 5 
933 C. DELS  REMENCES 1 9999 5 5 
4245 PG. DEL RENGLE 1 9999 4 4 
4246 RTDA. DEL RENGLE 1 9999 4 4 
4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 1 11 5 5 
4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 12 33 5 4 
4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 34 9999 4 4 
4251 C.  REPÚBLICA ARGENTINA     
4260 C.  REPÚBLICA DOMINICANA 1 9999 4 4 
625 C DE LA REPUNTADORA 1 9999 5 5 
622 C. DE LA RESSEGUIDORA 1 9999 5 5 
2820  LA RIERA 1 48 1 1 
2820  LA RIERA 49 55 1 1 
2820  LA RIERA 56 108 1 1 
2820  LA RIERA 109 115 2 1 
2820  LA RIERA 116 9999 2 2 
1421   RIERA DE MATA     
4290  EL RIEROT 1 9999 4 4 
4291 C.  RIU CARDONER 1 9999 7 7 
1533 C. DEL RIPOLLES 1 9999 7 7 
5264 C. DEL RIU BESOS 1 9999 7 7 
4292 C.  RIU CONGOST 1 9999 7 7 
4293 C.  RIU EBRE 1 9999 7 7 
4294 C.  RIU FLUVIÀ 1 9999 7 7 
4295 C.  RIU FRANCOLÍ 1 9999 7 7 
4296 C.  RIU FRESER 1 9999 7 7 
4297 C.  RIU LLOBREGAT 1 9999 7 7 
4298 C.  RIU MOGENT 1 9999 7 7 
4299 C.  RIU MUGA 1 9999 7 7 
4305 C.  RIU NOGUERA 1 9999 7 7 
4301 C.  RIU ONYAR 1 9999 7 7 
4302 C.  RIU SEGRE 1 9999 7 7 
4303 C.  RIU TER 1 9999 7 7 
4304 C.  RIU VALIRA 1 9999 7 7 
4300 RONDA  ROCA BLANCA 1 31 3 3 
4300 RONDA  ROCA BLANCA 32 9999 3 3 
4320 C.  ROCAFONDA 1 9999 4 4 
4330 PG.  ROCAFONDA 1 9999 4 4 
4331 PL. DE ROCAFONDA 1 9999 3 3 
3475 PL. DE LA RODA D'ANDALUSIA 1 9999 4 4 
4340 C.  ROGER DE FLOR 1 9999 4 4 
4350 C.  ROGER DE LLÚRIA 1 9999 4 4 
4360 C.  ROJAS 1 9999 4 4 
4370 C.  ROMA 1 9999 4 4 
4379 C.  ROMANÍ 1 9999 7 7 
1851 C.  ROMANIA 1 9999 4 4 
4389 PL.  ROSA SABATER 1 9999 4 4 



4390 C.  ROSA SENSAT 1 9999 4 4 
4400 C.  ROSSELLÓ 1 9999 3 3 
1520 PTGE. DEL SAC 1 9999 4 4 
4420 C.  S'AGARÓ 1 9999 5 5 
4430 C.  SAGRADA FAMÍLIA 1 9999 4 4 
4440 C.  SALESIANS 1 9999 4 4 
3466 C.  SALVADOR CRUXENT 1 9999 4 4 
4445 C.  SALVADOR ESPRIU 1 9999 4 4 
4450 C.  SALVADOR LLANAS 1 9999 4 4 
4460 C.  SANCHO PANZA 1 9999 5 5 
4470 C.  SANT AGUSTÍ 1 19 4 4 
4470 C.  SANT AGUSTÍ 20 26 4 4 
4470 C.  SANT AGUSTÍ 27 9999 4 4 
4480 C.  SANT ANTONI 1 9999 4 4 
4490 C.  SANT ANTONI MARIA CLARET 1 9999 4 4 
4500 C.  SANT BENET 1 9999 1 1 
4510 PTGE.  SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4 
4520 C.  SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4 
4530 C.  SANT BRU 1 9999 4 4 
740 CAMÍ DEL SANT CRIST 1 9999 5 5 
4540 C.  SANT CRISTÒFOR 1 9999 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 1 21 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 21 26 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 26 54 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 55 61 3 4 
4550 C.  SANT CUGAT 62 9999 4 4 
4560 C.  SANT DANIEL 1 9999 4 4 
4570 C.  SANT DESIDERI 1 9999 4 4 
4580 C.  SANT DOMÈNEC 1 9999 6 6 
4590 C.  SANT DOMENICO SAVIO 1 9999 4 4 
4600 C.  SANT ELIES 1 9999 4 4 
4605 C.  SANT FELICIÀ (vid. 3150) 1 9999 2 2 
4610 C.  SANT FERRAN 1 9999 6 6 
4620 C.  SANT FRANCESC D'ASSÍS 1 9999 3 3 
4630 C.  SANT FRANCESC DE PAULA 1 9999 4 4 
4650 C.  SANT IGNASI DE LOIOLA 1 9999 4 4 
4660 C.  SANT ISIDOR 1 9999 4 4 
4670 C.  SANT JOAN 1 9999 4 4 
4671 PL. DE SANT JOAN 1 9999 4 4 
4680 C.  SANT JOAN BOSCO 1 9999 4 4 
4690 C.  SANT JOAQUIM 1 41 3 3 
4690 C.  SANT JOAQUIM 42 61 3 2 
4690 C.  SANT JOAQUIM 62 9999 3 3 
4700 C.  SANT JORDI 1 9999 4 4 
4710 C.  SANT JOSEP 1 9999 1 1 
4720 C.  SANT JOSEP DE CALASSANÇ 1 27 6 6 
4720 C.  SANT JOSEP DE CALASSANÇ 28 9999 5 5 
4730 C.  SANT JOSEP ORIOL 1 9999 4 4 
3540 MURALLA DE SANT LLORENÇ 1 9999 2 2 
4740 C.  SANT MARTÍ 1 9999 4 4 
719 CAMÍ DE SANT MARTÍ DE MATA     
4750 C.  SANT MIQUEL 1 9999 4 4 
5491 CAMÍ DE SANT MIQUEL DE MATA     



4760 RONDA  SANT OLEGUER 1 74 2 2 
4760 RONDA  SANT OLEGUER 75 9999 4 4 
4780 C.  SANT PAU 1 9999 4 4 
4790 C.  SANT PELEGRÍ 1 9999 4 4 
4800 C.  SANT PERE 1 9999 4 4 
4810 C.  SANT PERE MÉS ALT 1 9999 4 4 
4820 C.  SANT POL 1 23 6 6 
4820 C.  SANT POL 24 9999 6 6 
4830 C.  SANT RAMON 1 9999 4 4 
4840 C.  SANT ROC 1 9999 4 4 
4850 C.  SANT SADURNÍ 1 9999 4 4 
4870 C.  SANT SEBASTIÀ 1 8 4 4 
4870 C.  SANT SEBASTIÀ 9 10 6 4 
4870 C.  SANT SEBASTIÀ 11 9999 6 6 
4880 C.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
4885 PL.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
4890 C.  SANT VALENTÍ 1 9999 4 4 
440 BDA. DE SANTA ANNA 1 9999 2 2 
4900 PL.  SANTA ANNA 1 9999 1 1 
4910 C.  SANTA CATERINA 1 9999 6 6 
936 PTGE DE SANTA CECÍLIA 1 9999 5 5 
4920 C.  SANTA JULIANA 1 9999 4 4 
4930 PTGE.  SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6 
4940 C.  SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6 
4950 PTGE.  SANTA MAGDALENA 1 9999 4 4 
4960 C.  SANTA MARIA 1 9999 3 3 
4970 PL.  SANTA MARIA 1 9999 3 3 
4980 C.  SANTA MARTA 1 9999 4 4 
729 CAMÍ DE SANTA RITA 1 9999 7 7 
4990 C.  SANTA RITA 1 9999 4 4 
4990 C. DE  SANTA RITA 1 9999 4 4 
5000 C.  SANTA SEMPRONIANA 1 9999 4 4 
5010 C.  SANTA TERESA 1 9999 1 1 
5020 C.  SANTIAGO RUSIÑOL 1 9999 4 4 
1595 C. DELS SAUMELLS 1 9999 7 7 
5030 C.  SEGURA 1 9999 6 6 
1538 PL. DE  LA  SELVA 1 9999 7 7 
724 VIA  SÈRGIA 1 9999 5 5 
722 CAMÍ DE LA SERRA     
5040 C.  SERRA I MORET 1 9999 5 5 
5050 C.  SERRA I RÀFOLS 1 9999 5 5 
5060 C.  SEVILLA 1 9999 6 6 
5070 C.  SICÍLIA 1 9999 4 4 
5080 C.  SIETE PARTIDAS 1 9999 4 4 
5090 PTGE.  SISTERNES 1 9999 4 4 
4266 C.  SÒCRATES 1 9999 4 4 
1530 C. DEL SOL 1 9999 4 4 
5100 C.  SOLÍS 1 12 4 4 
5100 C.  SOLÍS 13 49 4 4 
5100 C.  SOLÍS 50 9999 4 4 
5105 C.  SOLSONÈS 1 9999 7 7 
5110 C.  SOR LUCIL·LA 1 9999 4 4 
5111 PP EL SORRALL 1 9999 4 4 



923 C. DEL SOT DE L’HOSPITAL 1 9999 7 7 
1841 C.  SUÈCIA 1 9999 4 4 
5120 C.  TARRAGONA 1 9999 4 4 
1030 C.  TÀRREGA 1 9999 5 5 
5130 C.  TEIÀ 1 9999 6 6 
623 C. DE LA TEIXIDORA 1 9999 5 5 
1535 C. DEL TENIS 1 9999 7 7 
1540 PTGE.  TER 1 9999 4 4 
1410 PL. DE LES TERESES 1 9999 1 1 
1415 C. DE LA TERRA 1 9999 5 5 
5140 C.  TERRASSA 1 9999 6 6 
5150 C.  TETUAN 1 9999 4 4 
5160 C.  TIANA 1 9999 6 6 
3520 MURALLA DEL TIGRE 1 9999 4 4 
5170 C.  TIMBALER DEL BRUC 1 9999 4 4 
5291 PL.  TIRANT LO BLANC 1 9999   
3500 MURALLA D'EN TITUS 1 9999 4 4 
5180 C.  TOBOSO 1 9999 5 5 
5190 C.  TOLEDO 1 9999 6 6 
5200 PTGE.  TOLEDO 1 9999 6 6 
5210 C.  TOLÓ 1 9999 4 4 
5220 PL.  TOMÀS RIBAS I JULIÀ 1 9999 3 3 
5230 C.  TOMÀS VIÑAS 1 9999 4 4 
912 C. DE TORDERA 1 9999 5 5 
5240 AV.  TORNER 1 9999 4 4 
5250 PTGE.  TORRE PALAUET 1 9999 3 3 
1770  EL TORRENT 1 9999 2 2 
5280 PTGE.  TORRENT DE LA PÓLVORA 1 9999 4 4 
5287   TORRENT FORCAT 1 9999 7 7 
5288   TORRENT VALLVERIC 1 9999 7 7 
2180 C.  TORRIJOS 1 48 4 4 
2180 C.  TORRIJOS 49 52 4 4 
2180 C.  TORRIJOS 53 9999 4 4 
2181 PTGE.  TORRIJOS 1 9999 4 4 
5300 C.  TOSSA 1 9999 6 6 
5305 C.  TRAMUNTANA 1 9999 7 7 
5310 C.  TRANSVERSAL 1 9999 6 6 
5320 C.  TRES ROQUES 1 9999 4 4 
5330 C.  TRES TOMBS 1 9999 4 4 
5340 C.  TRINITAT 1 9999 4 4 
613 PL.  TURÓ DE MATA 1 9999 4 4 
5349 PL.  TURÓ DE MATA 1 9999 4 4 
5350 C.  TURÓ DE MONTGAT 1 9999 4 4 
5360 C.  ÚMBRIA 1 9999 4 4 
2830 C.  UNIÓ 1 19 3 3 
2830 C.  UNIÓ 20 59 4 4 
2830 C.  UNIÓ 60 9999 4 4 
5370   URB. CAN MARQUÈS 1 9999 6 6 
5380   URB. CAN QUIRZE 1 9999 6 6 
5390   URB. LA CORNISA 1 9999 6 6 
5400   URB. LA FORNENCA 1 9999 6 6 
5420   URB. SANT SALVADOR 1 9999 6 6 
5410   URB. SANTA MARIA DE CIRERA 1 9999 6 6 



5430   URB. VILARDELL 1 9999 6 6 
5440 PTGE.  URGELL 1 9999 4 4 
5450 C.  URUGUAI 1 9999 4 4 
5460 C.  VALÈNCIA 1 9999 4 4 
728 CAMÍ DE VALLDEIX 1 9999 7 7 
935 CTRA. DE VALLDEIX 1 9999 7 7 
1550 C.  VALLÈS 1 9999 4 4 
1537 C. DEL VALLESPIR 1 9999 7 7 
5465 C.  VALLGIRÓ 1 9999 7 7 
10006 TORRENT DE VALLGIRÓ 1 9999 7 7 
5285 TORRENT DE LES VALLS 1 9999 7 7 
5289 TORRENT DE VALLVERDERA     
934 C. DE VALLVERICH 1 9999 5 5 
5466 C.  VAPOR GORDILS 1 9999 5 5 
938 CTRA.  VARIANT N-II (vid. 1422)     
5470   VEÏNAT DE CERDANYOLA 1 9999 7 7 
5480   VEÏNAT DE CIRERA 1 9999 7 7 
5490   VEÏNAT DE MATA 1 9999 7 7 
5500   VEÏNAT DE VALLDEIX 1 9999 7 7 
5510 C.  VELÁZQUEZ 1 24 4 4 
5510 C.  VELÁZQUEZ 25 29 4 4 
5510 C.  VELÁZQUEZ 30 9999 4 4 
5520 AV.  VELÒDROM 1 28 4 4 
5520 AV.  VELÒDROM 29 9999 4 4 
939 PL. DE LA  VEREMA 1 9999 5 5 
3050 C.  VERGE DE GUADALUPE 1 9999 6 6 
3080 C.  VERGE DE LA FUENSANTA 1 9999 4 4 
3090 C.  VERGE DE LA PALOMA 1 9999 4 4 
3110 C.  VERGE DE LAS MARAVILLAS 1 9999 4 4 
1551 PL. DE  VICENÇ FONT SASTRE 1 9999 4 4 
4010 C.  VICENÇ PUIG 1 9999 5 5 
5286 TORRENT DELS VIDALS 1 9999 7 7 
2835 C.  VILASSAR 1 9999 5 5 
2840 C. DE LA VINYA 1 9999 6 6 
790 CAMÍNET DE LES VINYES 1 9999 3 3 
792 CAMÍ DE LES VINYES D'EN SUMELLS 1 9999 7 7 
5550 C.  VISTA ALEGRE 1 9999 6 6 
5555 PL.  VISTA ALEGRE 1 9999 5 5 
5560 C.  VITÒRIA 1 9999 4 4 
1132 PL. DEL VOLUNTARIAT 1 9999 4 4 
5565 C.  XALOC 1 9999 7 7 
1236 C. D'EN XAMMAR 1 9999 3 3 
5566 PL.  XERELLA     
5556 PL. DE XERELLA 1 9999 4 4 
5570 PL.  XICA 1 9999 3 3 

 
 
 
 
 
 
 



VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7).  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

  
 

-Servei de Secretaria General- 

 

7  -  MOCIÓ D’ALCALDIA DE CONGELACIÓ RETRIBUCIONS 

CÀRRECS MUNICIPALS. 

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“En sessió plenària de data 28 de juny de l’any 2007, es van aprovar entre altres 
acords, el règim de retribucions dels membres del consistori, i les subvencions per 
despeses de funcionament dels grups municipals de l’Ajuntament. 
 
Durant la fase d’aprovació inicial del pressupost municipal per l’exercici 2009, ja vam 
anunciar les mesures que adoptaríem per donar resposta a l’actual conjuntura 
econòmica. 
 
El mateix pressupost aprovat inicialment, i el Programa d’Actuació Municipal, son 
l’expressió de gran part de les mesures que hem adoptat, prioritzant aquells sectors i 
aquelles actuacions per ajudar a aquells que poden resultar més desafavorits en els 
moments actuals. 
 
Però hi havia dues mesures concretes  que vam anunciar durant la fase d’aprovació 
inicial, que cal aprovar formalment per acord plenari. Aquestes son les que afecten a la 
congelació de les retribucions dels membres electes, i alts càrrecs de la nostra 
administració, i les que afecten a la congelació de la subvenció que reben tots els 
grups municipals per fer front a les seves despeses de funcionament.  
 
Per aquest motiu, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 



Primer.-  Per l’any 2009 es congelaran els imports de les retribucions dels membres 
que formen el consistori, dels  caps d’àrea,  dels  directors dels organismes autònoms, 
dels  gerents de les entitats públiques empresarials i del  gerents de les empreses 
municipals de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Per l’any 2009 es congelaran les subvencions que perceben els grups 
municipals de l’Ajuntament .” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 23,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular 
(1) . 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya. 

 
 

-Servei de Recursos Humans- 

 

8  -  APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI DE L’INSTITTUT 

MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL. 

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“El Teatre Monument es un equipament on es desenvolupa una part molt important de 
la vida cultural de la ciutat relativa a programació d’arts escèniques, música i cinema, 
alhora que és utilitzat per moltes entitats de la ciutat tant de l’àmbit de la cultura, com 
d’altres serveis, en el que hi treballa personal propi de l’IMAC i personal que forma part 
d’empreses de serveis contractades. 
 
Aquesta situació ha fet sorgir la necessitat que, en aquells actes que son oberts al 
públics, un ajudant de serveis de l’IMAC realitzi unes tasques especials que es preveu 
retribuir mitjançant la creació d’un nou complement salarial. 
 



La modificació de la Relació de treball i el Pressupost de l’IMAC per l’exercici 2009, 
aprovats en el Ple de la Corporació de 30 d’octubre de 2008, ja recullen les previsions 
pressupostàries i estructura salarial corresponents a aquest nou complement. 
 
El Consell Rector de l’IMAC en sessió celebrada el 10 de desembre va acordar 
proposar al Ple de l’Ajuntament la modificació del conveni per crear un complement 
d’Adjunt de Sala del Teatre Monumental. 
 
En virtut de les competències atorgades pel Decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2007, 
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 
ACORD : 
 
Primer .- Aprovar la modificació de l’art.13 del Pacte de condicions de treball específic 
del personal de l’IMAC afegint el complement no consolidable, d’ADJUNT DE SALA 
DEL TEATRE MONUMENTAL amb la següent redacció : 
 

E) COMPLEMENT D’ADJUNT DE SALA DEL TEATRE  
 
El complement d’Adjunt de Sala serà percebut per als Ajudants de Servei en 
jornada completa que habitualment treballin al Teatre i que desenvolupin aquestes 
tasques durant els actes oberts al públic. 
 
Les característiques d’aquest complement, són les següents: 

 
1. El coordinador tècnic d’Arts Escèniques delegarà en els Ajudants de Serveis 

les tasques que consisteixin en l’execució d’operacions vinculades a la 
preparació d’activitats preparatòries, interlocució amb usuaris i personal 
d’acollida, chek-list i rondes de control i cura del bon ús d’instal·lacions i 
material, que tot i fer-se sota instruccions precises, requereixin 
coneixements professionals adequats i aptituds pràctiques la responsabilitat 
de les quals està limitada per una supervisió directa i sistemàtica. Aquestes 
tasques seran realitzades pels Ajudants de Servei com a ADJUNTS DE 
SALA. 

 
2. El complement d’Adjunt de Sala serà percebut per les persones que 

mitjançant torns rotatius realitzin en aquell moment aquestes funcions. 
 
3. El complement d’Adjunt de Sala s’estableix per a l’exercici 2009 en 2.400 

euros anuals per treballador a satisfer en 12 mensualitats, a raó de 200 
euros/mensuals. Aquest import serà revisat anualment amb els mateixos 
increments que la resta de conceptes salarials.   

 
Segon .- Comunicar el present acord al Comité de treballadors de l’IMAC” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 16,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 



Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal 
de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 11,  corresponents als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres 
del grup municipal de Convergència i Unió (7).  

 

 

9  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA I DE LA 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ PER A L’ANY 2009. 

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un 
exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n 
dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost. 
 
L’article 25  Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que la Plantilla del Personal 
de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a 
que pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A1, A2, C1, C2, AP).  
 
A data 30 d’octubre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessió 
extraordinària ha aprovat inicialment la plantilla de personal funcionari i laboral per 
l’any 2009. 
 
Atès que la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa han presentat al·legacions a 
l’aprovació inicial de la plantilla per a l’any 2009, el servei de Recursos Humans ha 
elaborat una proposta de resolució. S’adjunta a la present proposta, com annex III, el 
recull d’al·legacions presentades per la Junta de Personal i Comitè d’Empresa amb 
l’esmentada proposta de resolució del servei de Recursos Humans. 
 
D’acord amb l’informe tècnic, l’informe jurídic i la proposta de resolució del servei de 
Recursos Humans, la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró que 
actualment es presenta a aprovació preveu sobre l’existent les següents 
modificacions: 
 
Plantilla de personal laboral: 
 

- Suprimir dues places de peó especialista. 



- Suprimir dues places d’oficial primera 
- Crear una plaça de treballador/a familiar. 
- Suprimir una plaça de conserge. 
- Suprimir una plaça de vigilant del centre d’acollida. 
 

Plantilla de personal funcionari: 
 

- Crear 7 places d’agent de la policia local (grup C2). 
- Crear 1 plaça d’inspector/a, grup A2, de l’escala d’administració especial, subescala 

de serveis especials, classe ‘’policia local i els seus vigilants’’. 
- Crear 10 places d’administratiu/va, grup C1, de l’Escala d’Administració General, per 

que puguin ser proveïdes per promoció interna. 
- Crear dues places d’Assistent/a social, grup A2, de l’escala d’administració especial, 

subescala tècnica.  
- Crear una plaça de tècnic/a d’Administració General, grup A1, escala d’Administració 

General, subescala tècnica. 
- Crear una plaça de tècnic/a superior, grup  A1, de l’escala d’Administració Especial,  

subescala de serveis especials, classe ‘’comeses especials’’. 
- Reconvertir una plaça d’auxiliar administratiu/va, grup C2, de l’escala d’Administració 

General, subescala auxiliar, a una plaça d’auxiliar de protocol i relacions públiques, 
grup C2, de l’escala d’Administració Especial, susbescala de serveis especials, 
classe ‘’comeses especials’’. 

- Reconvertir una plaça de tècnic/a de grau mitjà, grup A2, a una de tècnic/a superior i 
grup A1, ambdues de l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe 
‘’comeses especials’’. 
 
L’esmentat article 25 i següents del Decret 214/1990 i l’article 291 de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, regulen les qüestions relatives 
a la relació de llocs de treball i la seva modificació. 
 
Prèviament, el servei de Recursos Humans ha informat d’aquesta modificació a la 
representació sindical, d’acord amb l’article 1 de la pròrroga del Conveni del 
Personal Laboral i de l’Acord de sobre determinació de les condicions de treball del 
personal funcionari. 
 
S’incorpora a aquesta proposta plenària l’informe tècnic i l’informe jurídic de 
l’assessora jurídica del servei de Recursos Humans referent a la modificació de la 
relació de llocs de treball per a l’any 2009, que justifiquen i avalen la proposta, 
juntament amb la següent relació de documents: 
 
- Annex A: Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2009. 
- Annex B: Informes dels caps de les diferents Àrees afectades per la modificació i 
còpia dels decrets d’Alcaldia justificatius de la modificació de la RLT. 
- Annex C: Informe de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa i informe resposta 
del Servei de Recursos Humans. 
- Annex D: Notificacions a les diferents seccions sindicals i interessats. 
 
 
D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència del ple de 
la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local. 
 
Vistos els informes tècnics i els informes jurídics del servei de Recursos Humans, 
referents a la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Mataró per a l’any 2009, 



 
Al Ple proposo l’adopció dels següents,ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la plantilla definitiva del personal de l’Ajuntament de Mataró per a 
l’any 2009 amb el detall que figura en els següents annexes. 
 
a. Plantilla de funcionari 
Annex I: Plantilla de funcionaris ordenats per escales, subescales, classes i 
categories. 
Annex II: Quadre plantilla de funcionaris amb relació de persones que ocupen plaça. 
 
b. Plantilla de laborals 
Annex I: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria 
laboral. 
Annex II: Quadre plantilla de personal laboral amb relació de persones que ocupen 
plaça. 
 
c. Plantilla d’eventuals 
Annex I: Plantilla personal eventual amb relació de persones que ocupen llocs de 
personal eventual. 
 
Segon.- Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 
2009, d’acord amb el detall que figura a l’annex A. 
 
Tercer.- Publicar l’annex I de la plantilla de funcionaris; l’annex I de la plantilla de 
laborals i l’annex I de la plantilla d’eventuals al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- Publicar l’annex A referent a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Mataró al BOPB.” 
 

 
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 
 
 

Escala / Classe 
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Habilitació nacional   3 2 0 0 0 1 
Secretari A1 1 1 0 0 0 0 
Interventor A1 1 1 0 0 0 0 
Tresorer A1 1 0 0 0 0 1 
                
Administració 
General   185 123 9 14 2 37 
Tèc.Administració 
General A1 20 17 0 1 0 2 



Tèc. Mitjà/ana 
Gestió AG A2 7 6 1 0 0 0 
Administratiu A.G. C1 84 47 2 2 0 33 
Auxiliar A.G. C2 64 44 6 10 2 2 
Conserge E(AP) 7 6 0 1 0 0 
Ordenança E(AP) 3 3 0 0 0 0 
                
Administració 
Especial   345 251 7 48 8 31 
TAE Enginyer 
Superior A1 5 5 0 0 0 0 
TAE Economista A1 6 4 1 0 1 0 
TAE Informació-
Premsa A1 4 2 0 2 0 0 
TAE Imatge A1 2 2 0 0 0 0 
TAE Bioleg A1 1 1 0 0 0 0 
TAE Salut Pública A1 1 0 0 1 0 0 
TAE Psicòleg A1 3 1 0 1 1 0 
TAE Pedagog/a A1 1 0 0 1 0 0 
TAE Arquitecte A1 14 10 0 4 0 0 
T.Mitjà Enginyer 
Tècnic A2 9 6 1 2 0 0 
T.Mitjà Arxiver A2 2 1 0 1 0 0 
T.Mitjà Graduat 
Social A2 1 1 0 0 0 0 
Assistent Social A2 27 16 0 8 1 2 
TAE Arquitecte 
tècnic A2 13 12 0 1 0 0 
Tèc.Superior 
Informàtic A1 7 3 1 1 1 1 
Tèc.Superior A1 7 2 2 0 1 2 
T.Mitjà Informàtic A2 6 6 0 0 0 0 
T.Mitjà Salut A2 2 2 0 0 0 0 
T.Mitjà Gestió A2 7 4 1 2 0 0 
T. Prevenció riscos 
laborals A2 1 1 0 0 0 0 
T sistemes inf. 
Territorial A2 1 1 0 0 0 0 
Delineant C1 13 11 1 0 1 0 
Tèc.esp.Informàtic C1 4 4 0 0 0 0 
Tèc.esp.Compres C1 1 1 0 0 0 0 
Tèc.esp.Imatge C1 1 1 0 0 0 0 
Tèc.esp.Consum C1 1 0 0 0 0 1 
Tèc.esp.inspecció 
fiscal C1 3 1 0 1 0 1 



Tèc.esp.Manteniment C1 1 1 0 0 0 0 
Tèc. Esp. Cadastre C1 3 0 0 3 0 0 
Aux.Tèc.Agent 
Fiscal C2 1 0 0 0 1 0 
Aux.Tèc.Inspector C2 9 8 0 0 0 1 
Aux. Protocol i rp C2 1 0 0 1 0 0 
Auxiliar de serveis C2 8 0 0 0 0 8 
Intendent Major A1 1 0 0 0 0 1 
Inspector A2 2 1 0 0 0 1 
Sots-Inspector C1 3 3 0 0 0 0 
Sergent C1 7 7 0 0 0 0 
Caporal C2 15 15 0 0 0 0 
Agent C2 150 117 0 19 1 13 
Xofer Alcaldia C2 1 1 0 0 0 0 
                

TOTAL   533 376 16 62 10 69 

 

 

 

PLANTILLA PERSONAL LABORALS 

Categoria 
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Tècnic Superior A1 3 2 1 0 0 0 
Psicòleg A1 1 1 0 0 0 0 
Advocat A1 1 1 0 0 0 0 
Tècnic mitjà de salut A2 2 2 0 0 0 0 
Tècnic/a Mig/tja 
Manteniment A2 3 3 0 0 0 0 
Educador social B A2 8 7 0 1 0 0 
Animador/a sòcio cultural B A2 5 3 0 1 0 1 
Tècnic/a mig/tja S Personals A2 6 6 0 0 0 0 
Tècnic mig A2 2 2 0 0 0 0 
Responsable Centre Ac. C1 1 1 0 0 0 0 
Tècnic Esp.Joventut C1 1 1 0 0 0 0 
Tècnic Esp. de Consum C1 1 0 0 0 0 1 
Tècnic Esp.Insp.Consum C1 1 1 0 0 0 0 
Tècnic Esp.Gestió C1 1 1 0 0 0 0 
Capatas C1 7 5 0 0 0 2 
Cap de Colla C1 4 4 0 0 0 0 



Oficial 1a. C1 27 22 3 1 0 1 
Oficial 1a. Administ. C1 5 1 0 4 0 0 
Oficial 2a. Administ. C2 2 2 0 0 0 0 
Oficial sanitari C2 1 1 0 0 0 0 
Tècnic Aux. Prog. C2 1 1 0 0 0 0 
Tècnic especialista C C2 1 1 0 0 0 0 
Tècnic/a esp. Serv, 
Personals C2 1 1 0 0 0 0 
Agent Executiu C2 5 5 0 0 0 0 
Treballadora Familiar C2 10 8 0 0 0 2 
Aux.Administratiu C2 1 1 0 0 0 0 
Oficial 2a. C2 5 3 1 0 1 0 
Telefonista C2    1 1 0 0 0 0 
Auxiliar de serveis C2 6 0 0 0 0 6 
Vigilant Centre Acoll. (*) E(AP) 1 1 0 0 0 0 
Conserge E(AP) 8 6 0 2 0 0 
Peó especialista E(AP) 22 18 4 0 0 0 
Peons E(AP) 3 0 0 3 0 0 
(*) a extingir durant 2009        

TOTAL   147 112 9 12 1 13 
 
 

 

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 

 
FC: Funcionari de carrera; FE: Funcionari eventual; VC: Plaça vacant 
 

AJUNTAMENT MATARÓ - EVENTUALS 
Denominació Places FC FE VC 

Cap de l’àrea de Presidència 1 0 1 0 
Cap de l’ àrea de Via Pública 1 0 1 0 
Cap de l’àrea Serveis Centrals  1 0 1 0 
Cap de l’àrea de Serveis 
Territorials 

1 0 1 0 

Cap de l’àrea de Serveis 
Personals 

1 0 1 0 

Cap de l'àrea d'Innovació i 
Promoció de la Ciutat 

1 0 1 0 

TOTAL FUNCIONARIS 
EVENTUALS 6 0 6 0 

 
 
 

 



VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7).  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

  

 
10  -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL DE MATARÓ AUDIOVISUAL PER A L’ANY 

2009. 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“D’acord amb l’informe presentat per la Gerent de Mataró Audiovisual sobre la 
retribució complementària de dos auxiliars tècnics de Mataró Ràdio.  
 
D’acord amb els Estatuts de Mataró Audiovisual que, concretament a l’article número 
9, referent a les  funcions del Consell d’Administració, especifica: “Proposar i elevar al 
Ple de l’Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, 
acompanyant la presentació de la previsió anual d’ingressos i despeses.” 
 
 
Proposo al Consell d’Administració l’adopció del següent ACORD: 
 
 

1- Aprovar el complement transitori no consolidable per a l’any 2009 de dos 
auxiliars tècnics de Mataró Ràdio, amb efectes des del 01/01/20009, que 
ascendeix a l’import de 1.428,81 euros/any, i 119,07 €/mes. 

 
2- Modificar la relació de llocs de treball per el any 2009, que per els dos tècnics 

quedarà de la següent manera: 
 

CÀRRECS DNI Sou base C. Específic 
Complement 

transitori Total 
Auxiliar tècnic/a de so 1 38839218S 15.702,01 2.694,00 1.428,81 19.824,82
Auxiliar tècnic/a de so 2 38865153Y 15.702,01 2.694,00 1.428,81 19.824,82



 
 
3- Elevar al Ple de l’Ajuntament l’anterior esmentat acord. 
 
4- Publicar la modificació de la relació de llocs de treballs en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i en Butlletí Oficial de la Província, i trametre còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.   

Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).  

 
 
Queda aprovat definitivament el Pressupost Municipal i les Ordenances Fiscals  per a 

l’any 2009. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou del vespre, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 
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