ACTA NÚM. 11/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT
EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE JUNY DE 2012.
=================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-vuit
de juny de dos mil dotze, essent les 21,05 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota
la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
JOAN MORA I BOSCH
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ
MIQUEL REY I CASTILLA
PERE GALBANY I DURAN
CAROLINA SOLER I SOTO
OLGA ORTIZ I MORENO

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDORA DELEGADA

(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR
CONSOL PRADOS MARTINEZ
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
FRANCESC MELERO COLLADO
MARIA CARME MALTAS FREIXAS
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ
IVAN PERA ITXART
CARLOS FERNANDEZ BAEZ

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ
FLORI TORRES FERNANDEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

MONICA LORA CISQUER
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ

REGIDORA
REGIDOR

(PxC)
(PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ
CONXITA CALVO LOMERO

REGIDOR
REGIDORA

(ICV-EUiA)
(ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

(CUP)

No assisteix a la sessió el Sr. Carlos Fontbona Gil, regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya.
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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 mínima suficient d’acord amb la llei
per constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
DECRET
4165/2012 de 25 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 28 de juny de 2012
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 dijous 28 de juny de 2012, a
les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els
assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
DICTAMENS
CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos1 Aprovació provisional tipus IBI i establiment bonificació potestativa per
reduir l’increment.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del
dia.
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DICTAMENS
CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos-

1 - APROVACIÓ PROVISIONAL TIPUS IBI I ESTABLIMENT
BONIFICACIÓ POTESTATIVA PER REDUIR L’INCREMENT.
La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“Antecedents
A finals de l’exercici 2011, l’Ajuntament de Mataró va sol·licitar a la Gerència
Regional del Cadastre la revisió dels valors cadastrals vigents a la ciutat, amb
l’objectiu d’adequar-los a la situació econòmica actual i al preu de mercat.
A l’hora de demanar aquesta revisió, l’Ajuntament també tenia present:
-

que durant l’exercici 2012, s’havia incrementat l’IBI en una mitjana del 32%,
per l’aplicació del tipus mínim obligatori, ja que com que la darrera revisió
cadastral s’havia fet amb efectes 2006, havia finalitzat el període de sis anys
posteriors a una revisió cadastral, en què es permet aplicar uns tipus inferiors

-

que, si l’Ajuntament no prenia cap decisió, per a l’exercici 2013, aquest
increment, tot i aplicar el tipus mínim, pujaria un 10%. Aquest 10% d’augment
seria degut a que hauria disminuït en aquest percentatge la reducció a la
base imposable que la llei permet durant els nou anys posterior a l’entrada en
vigor de nous valors cadastrals i la base imposable facilitada per la Gerència
del Cadastre ja incorporaria aquest increment del 10% per la disminució en la
reducció aplicada.

Amb motiu d’aquesta petició de revisió de valoració cadastral dels immobles de la
ciutat, la Gerència Regional del Cadastre ha procedit a fer-ho i ha redactat la
ponència de valors, la qual ha estat informada favorablement per aquest Ajuntament.
Cal ara, aprovar provisionalment el tipus de gravamen a aplicar durant l’exercici 2013
per establir la quota de l’BI i determinar també, les possibles bonificacions a aquesta
quota, tot dins el marc legal i fonaments jurídics que a continuació s’estableixen.
Fonaments jurídics
a) Necessitat d’aprovar provisionalment el tipus de gravamen.- L’article 72.6 del Reial
Decret 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
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locals, estableix que els Ajuntaments que acordin nous tipus de gravamen, per estar
incurs el municipi respectiu en procediments de valoració col·lectiva de caràcter
general, hauran d’aprovar els tipus provisionalment amb anterioritat a l’inici de les
notificacions individualitzades dels nous valors i, en tot cas, abans de l’1 de juliol de
l’any immediatament anterior a aquell en que hagin de tenir efecte, D’aquest acord
se’n donarà trasllat a la Direcció General del Cadastre dins d’aquest termini.
b) Tipus de gravamen.- L’article 72 del Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, estableix llibertat als Ajuntaments
per aplicar el tipus de gravamen que considerin més adient, però assenyala un mínim
i supletori del 0,4 per cent pels immobles urbans i del 0,3 per cent pels immobles
rústics i un tipus màxim de l’1,10 per cent pels immobles urbans i del 0,90 per cent
pels immobles rústics.
En els municipis que presten servei de transport públic col·lectiu de superfície, és
procedent incrementar el tipus màxim en un 0,07 per 100 pels immobles urbans i en
un 0,05 per cent pels immobles rústics.
I en els municipis, quins Ajuntaments prestin més serveis d’aquells als que estan
obligats segons el que disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (Llei de Bases
de règim local), es pot incrementar aquest tipus en un 0,06 per cent, tant pels
immobles urbans com pels rústics.
Aquests dos supòsits de prestació de servei de transport públic col·lectiu de
superfície i de prestació de més serveis dels que com a mínims obligatoris preveu la
Llei de Bases de règim local, es donen a l’Ajuntament de Mataró, per la qual cosa, el
tipus màxim que pot aplicar l’Ajuntament pels immobles urbans és de l’1,23 per cent i
pels immobles rústics, el tipus màxim és del 1,01 per cent.
c) Possibilitat d’aplicar bonificacions a la quota resultant durant els tres períodes
impositius següents a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals. L’article 74 del
Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, en el seu apartat 2, estableix que “els ajuntaments podran acordar,
per a cada exercici, l’aplicació als béns immobles d’una bonificació en la quota
íntegra de l’impost equivalent a la diferència positiva entre la quota íntegra de
l’exercici i la quota líquida de l’exercici anterior multiplicada aquesta última pel
coeficient d’increment màxim anual de la quota líquida que estableixi l’ordenança
fiscal per a cadascun dels trams de valor cadastral i, en el seu cas, per cada una de
les diverses classes de conreus o aprofitaments o de modalitats d’ús de les
construccions que en aquella es fixin i en la qual es situïn els diferents béns immobles
del municipi.
Aquesta bonificació, la durada màxima de la qual no podrà excedir de tres períodes
impositius, tindrà efectivitat a partir de l’entrada en vigor de nous valors cadastrals de
béns immobles d’una mateixa classe, resultants d’un procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general d’àmbit municipal. Així mateix, l’ordenança assenyalarà
les condicions de compatibilitat d’aquesta bonificació amb les altres que beneficiïn els
mateixos immobles.
La proposta que es presenta pretén conjugar dues coses:
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-

Per una banda, amb l’aplicació, - dins del marc legal -, d’un tipus alt a la base
liquidable de l’impost, l’Ajuntament vol aconseguir que no disminueixin els
ingressos municipals. S’ha de tenir en compte que l’IBI és l’impost principal de
les entitats locals, el que li dona més estabilitat i una caiguda forta dels
ingressos que per aquest impost obté l’Ajuntament, dificultaria greument el
que podés seguir prestant els serveis que ofereix a la ciutadania.

-

Però, per altra banda, l’Ajuntament busca evitar que en uns moments
econòmicament tant difícils i sobretot, de tanta incertesa, s’incrementi la
pressió fiscal sobre la seva població i per aquest motiu, opta per aplicar la
bonificació potestativa prevista a la Llei d’Hisendes Locals, per tal que la
quota íntegra de l’impost que aboni cada ciutadà durant el proper exercici
suposi respecte a l’exercici anterior un increment màxim del 3,75 per cent.

Consta a l’expedient l’esborrany de la ponència de valors i l’informe tècnic justificatiu,
on s’expliquen tots els escenaris que s’han contemplat per arribar al tipus que es
proposa i la bonificació per a la qual opta l’Ajuntament per evitar al màxim possible,
incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans a la qual ens referíem abans.
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013, el tipus general a aplicar als
immobles de Mataró, tipus que serà el següent:
-

pels immobles urbans: l’ 1,23 per cent
pels immobles rústics: el 0,58 per cent

Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i pels immobles de
naturalesa urbana, una bonificació a la quota íntegra de l’IBI que limiti l’increment de
l’import dels rebuts dels immobles de naturalesa urbana respecte l’exercici anterior a
un màxim del 3,75 per cent.
Aquesta bonificació serà compatible amb les altres bonificacions que puguin existir i
que beneficiïn els mateixos immobles.
Tercer.- PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la web municipal.
Quart.- COMUNICAR l’aprovació dels tipus provisionals i del límit d’increment dels
rebuts a la Gerència Regional del Cadastre, als efectes pertinents. “
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular, opina que aquest és un impost clau per a l’Ajuntament perquè ve a
ser la font d’ingressos principals que provenen dels ciutadans. Nosaltres compartim
plenament els criteris inicials que ha plantejat el Govern davant d’aquesta disjuntiva
que s’ha creat.
Quins són els criteris? D’una banda, compartim que no podem incrementar la pressió
fiscal, especialment en aquelles famílies amb dificultats. Tot i així, compartim també
el segon criteri, que és mantenir uns ingressos procedents de l’IBI que garanteixin la
prestació de serveis públics que són necessaris.
Per què l’IBI? És clar que fins que no solucionem el tema del finançament municipal,
malauradament haurem de continuar fent aquestes polítiques de pressió fiscal sobre
la ciutadania. Sabem que hi ha altres camins que permetrien alleujar la pressió, però
fins que no canviem aquestes polítiques d’àmbit nacional i estatal no serà possible
optar per altres solucions.
Per tant, un cop tenim clars els criteris —no augmentar la pressió fiscal i garantir els
ingressos—, creiem que l’escenari que s’ha escollit és el més interessant, sobretot
pel tema de les bonificacions. Nosaltres pensem que les bonificacions poden
esdevenir un instrument polític molt potent a l’hora de, per exemple, tenir capacitat de
garantir una cohesió social i bonificar especialment tenint en compte els interessos de
ciutat. Cal revisar, doncs, les bonificacions en sentit polític a favor de la cohesió
social, però també retallant i excloent de certes bonificacions els agents especuladors
immobiliaris.
Nosaltres hi votarem a favor i vetllarem perquè l’esforç dels ciutadans serveixi per
garantir un servei públic i de qualitat a la ciutat.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que la crisi que
ens colpeja té en la caiguda dels ingressos municipals una de les pitjors
conseqüències, però no estem vivint una crisi de despesa com la dreta ens vol fer
creure, aquesta és una crisi ocasionada per la davallada d’ingressos. I ara ens
intenten enganyar dient-nos que s’ha de retallar la despesa, una excusa que està
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servint per desmantellar l’estat del benestar. Les retallades pressupostàries tant de la
Generalitat com del govern espanyol, sobretot pel que fa a partides de serveis bàsics
com l’educació i la sanitat, repercuteixen molt negativament en els pressupostos dels
ajuntaments.
Per al nostre grup les prioritats en aquest context de crisi són les polítiques actives i
eficaces d’ocupació, l’educació i la sanitat públiques, la promoció social, l’atenció a
les dependències, l’escolarització o la formació. Hi ha un corrent de pensament que
en aquests moments aposta per la llei de la selva, per la llei del més fort, per
l’individualisme, que vol relegar l’estat a un mer apunt als llibres d’història. Però ara
més que mai nosaltres diem que hem d’apostar per un sistema més just i equitatiu
que tingui en els impostos la base sobre la qual se sustenta el nostre estat del
benestar. Hem d’acabar amb aquest discurs enganyós de la dreta que ens diu que
amb menys impostos viurem millor. Hem de deixar de veure els impostos com un
enemic que malmet la nostra economia. Hem d’entendre que el nostre estat del
benestar, que no és un luxe, és absolutament merescut i encara insuficient, però
també és absolutament necessari. La nostra civilització occidental democràtica
descansa sobre la base del pagament d’impostos. Des de l’esquerra sempre hem
defensat que la riquesa s’ha de redistribuir i no ens hem amagat mai que per fer-ho
els impostos són un instrument útil i necessari, perquè si no existissin els impostos
les famílies més desfavorides no podrien tenir accés als serveis més bàsics.
Per nosaltres el nostre sistema fiscal encara està lluny del nostre model ideal, que
descansa sobre un principi senzill però contundent: que pagui més qui més té. Però
no se’ns escapa que mentre aquest escenari no arriba, no podem renunciar a cap
dels impostos que ens serveixen, entre altres coses, per garantir l’existència de les
nostres escoles públiques o dels hospitals públics d’accés universal o del transport
públic, per pagar les pensions, per implementar polítiques públiques d’ajudes socials,
per pagar les prestacions d’atur, per gaudir de bones biblioteques públiques...
Pel que fa a l’aprovació inicial de l’IBI i l’establiment de la bonificació potestativa per
reduir l’increment, la proposta que se’ns presenta ens sembla la millor opció. Una
proposta que, d’una banda, aconsegueix que no disminueixin els ingressos
municipals i, de l’altra, aplicant la bonificació potestativa prevista per la Llei
d’hisendes locals el rebut només augmentaria un màxim d’un 3,75 en lloc del 10%
previst.
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No obstant això, no renunciem a continuar exigint tant a la Generalitat com al govern
central espanyol el compliment dels seus compromisos de pagament pendents amb
el nostre Ajuntament. Ens hem de continuar oposant a les retallades de les partides
destinades a serveis bàsics i hem de continuar reivindicant un model de finançament
local suficient per als ens municipals. Però mentre això no arribi, ens hem de dotar
dels recursos suficients per garantir uns serveis públics de qualitat amb accés per a
tothom. La solució que se’ns proposa ajudarà a no perdre serveis i ens permetrà
abordar el pròxim exercici pressupostari amb garanties de poder continuar oferint els
mateixos serveis que aquest any.
Per això i per responsabilitat, donarem suport a la proposta que se’ns presenta.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per
Catalunya, reconeix que té un posicionament totalment diferent del de la resta,
perquè el que avui se’ns presenta a votació és un espoli fiscal en tota regla. Sembla
ser que el negoci immobiliari continua amb la mateixa esplendor per a l’administració,
mentre que els nostres ciutadans perden el seu poder adquisitiu, els seus llocs de
treball, els seus habitatges i tota classe de drets fonamentals. No entenc com després
de lamentar-se tant per la pujada del 32% del rebut de l’IBI, ara que tenim
l’oportunitat de corregir a la baixa la quota, ja que tenim una revisió cadastral, no es
faci.
L’article 72 de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que el tipus de
gravamen mínim aplicable per als béns immobles urbans és del 0,4% i el màxim és
de l’1,10%. Vostès han optat per escollir el tipus de gravamen màxim i, a més,
incrementen el tipus afegint el 0,07% i el 0,06% que els permet el citat article de la
llei. És a dir, han optat pel tipus de gravamen màxim, dels màxims que podien triar,
sumant un total de l’1,23% del gravamen. I per maquillar aquesta proposta trampa,
anuncien unes bonificacions potestatives. La majoria de ciutadans amb el que es
trobaran serà una nova pujada del rebut de l’IBI per al proper any, quan encara no
han pogut pair el 32% de pujada d’aquest any. I no parlem de què passarà un cop
hagin transcorregut els tres anys d’aquestes bonificacions.
Per tant, no donarem suport a la proposta per considerar inadequat el tipus de
gravamen en la crisi actual que està patint la ciutadania.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, anuncia el seu suport a la proposta perquè no volen que d’aquí a tres o
cinc anys torni a passar el que ha passat enguany, és a dir, una pujada del 32% de
l’impost. Per tant, o bé ho fem de manera gradual i introduïm aquests topalls que
s’han comentat, o bé ens hi tornarem a trobar.
A nosaltres ens preocupa la incidència que fa el Govern municipal en el fet de
mantenir l’ingrés. Si fos un ingrés per mantenir serveis, a nosaltres ens semblaria
correcte, però el problema és que la situació en què ens ha deixat el govern
d’esquerres que hem tingut en aquesta ciutat farà que els ingressos vagin a pagar el
deute. L’anterior govern ha deixat un deute per ciutadà, només de PUMSA, de 1.200
euros, del qual, Sr. Martínez, la seva força política n’és corresponsable. Si a això hi
afegim el deute que ens ha deixat a l’Ajuntament l’anterior govern estem parlant de
2.500 euros per mataroní.
Per tant, es poden fer discursos magnífics més propis de mítings que d’una sala de
plens, però el que aquí plantegem és una cosa bastant més senzilla. Se’ns planteja
com distribuir l’impost de l’IBI perquè no suposi una càrrega molt gran, com ha passat
enguany, alhora que es mantenen uns ingressos que malauradament no aniran a
pagar serveis, sinó que aniran a pagar deute i interessos.
Nosaltres els donarem suport, doncs, perquè no volem que torni a passar el que ha
passat enguany, però volem expressar la nostra reserva sobre l’èmfasi que posa el
Govern municipal en el fet de voler mantenir els ingressos, la qual cosa és bona però
pot acabar sent perversa.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia el
suport del grup socialista a la proposta que es presenta. És una proposta que
incorpora un nou tipus i unes bonificacions que limitaran l’increment de l’IBI per als
contribuents l’any vinent. Ho fem sobre la base del treball conjunt que hem realitzat
amb el Govern municipal i que ha significat un acord, un compromís mutu i públic,
amb què estem beneficiant els ciutadans i els que més pateixen la crisi. Un
compromís que se sustenta, en primer lloc, en voler evitar futurs increments
significatius i molt importants per a les famílies que se sumarien als que ja hem tingut
enguany. En segon lloc, en la creença que és imprescindible obtenir uns recursos
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suficients per tal de poder garantir les polítiques indispensables ara mateix, com ara
ajudar qui pitjor ho està passant per la crisi i mantenir els serveis que per a nosaltres
són bàsics, com les polítiques educatives, d’atenció social i de foment de l’ocupació.
Hem d’intentar compensar els efectes de la crisi i les retallades dels serveis bàsics
generades per altres administracions sobretot a les famílies amb més dificultats. Ens
comprometem en ferm a prioritzar aquestes polítiques l’any vinent i ho farem gràcies
als recursos que obtindrem a través d’aquest tribut. I, en tercer lloc, cal ajudar a
compensar l’increment de l’IBI a qui més ho necessita, a través del manteniment de la
bossa de recursos que ja vam establir aquest any. Per això hem acordat mantenir els
recursos en la mateixa quantia, com a mínim, incorporant mesures que permetin
augmentar el nombre de beneficiaris d’aquestes bonificacions.
També hem incorporat un tema molt important per a nosaltres i que ha estat acordar
com destinarem el romanent d’aquesta partida de 330.000 euros. El destinarem a
projectes importants, com garantir els programes de qualificació professional inicial,
mantenir el suport a l’associació Centre Especial d’Ocupació del Maresme,
incrementar els ajuts individualitzats d’emergència, els ajuts a l’escolarització i
menjadors de les escoles bressol, sustentar el programa d’educadors socials de
Rocafonda, posar en funcionament projectes de lloguer social, ampliar el projecte de
mediació hipotecària i també incrementar subvencions per la taxa de la brossa
domiciliària.
Per tots aquests motius, nosaltres avui donarem suport a la proposta.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, agraeix a tots els grups municipals la seva predisposició i voluntat
d’entesa en aquest tema i lamenta les paraules de la Sra. Lora. D’altra banda, també
vull agrair la feina realitzada per l’equip tècnic de la casa i, molt especialment, la feina
feta pel Servei d’Ingressos.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent

al

membre

del

grup

municipal

de

Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

2, corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya.

Abstencions:

Cap.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21,35 h, el Sr. President aixeca la
sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
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