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ACTA NÚM. 15/2015 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015. 

======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-nou d’octubre 

de dos mil quinze, essent les 19:00 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE  (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE  (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE  (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  TINENT D’ALCALDE       (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA -DELEGADA (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDOR (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA  no adscrita 
 

Excusen la seva assistència la Sra. Monica Lora Cisquer, regidora del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya i el Sr. Xavier Caravaca Dominguez, regidor del grup municipal de 

Ciutadans- Partido de la Ciudadanía. 
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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 

7989/2015 de 26 d'octubre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 29 d’octubre de 2015 

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 29 d’octubre de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA 
 
  DICTAMENS 
 
  CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
        DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
        -Servei d’Ingressos -     
 
1   Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances 

fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos 
i de les categories fiscals dels carrers. 

 
2   Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances 

fiscals reguladores de les taxes. 
 
3   Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances 

fiscals reguladores dels preus públics. 
 
4   Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances 

fiscals reguladores de les tarifes. 
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5   Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la 
realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per 
a l'exercici 2016. 

 
6   Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al 

pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, per a l'exercici 
2016. 

 
7   Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als 

propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2016. 
 
8   Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al 

foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2016. 
  
 
 

L’Il.lm. Sr. President recorda que es va pactar a la Junta de Portaveus que es faria un debat 

conjunt de tots els punts de l’ordre del dia, i per últim la votació per separat. Indica que haurà 

una única intervenció per grup municipal i una única intervenció pel torn de replica.  

 

 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, 

per posicionar al govern municipal en relació a la proposta d’ordenances. 

 

La proposta implica la congelació de la majoria dels impostos, taxes, tarifes i preus públics 

amb l’excepció de l'IBI i l'IAE. 

 

En el cas de l'IBI, que se aplica a tothom, representa el 67,42% dels impostos directes que 

recapta l'Ajuntament, el 58,85% de la capacitat recaptatòria pròpia de l'Ajuntament i gairebé el 

27% del total dels ingressos propis de l'Ajuntament. 

 

L'IBI en la ponència que va fer l'Agència del Cadastre depenent del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques el 2012, es va modificar i l’Ajuntament, de cara a les Ordenances 

Fiscals del 2013, va aprovar modificar el gravamen del 0,40 al màxim possible de Mataró que 

és el 1,23 que consisteix en el límit de l'1,10 més 0,07 perquè tenim servei d’autobús i el 0,06 

perquè fem serveis complementaris als que estem obligats. Aquesta decisió del Ple de 2012 

que va condicionar els rebuts de 2013 fins al 2015 bonificava però el rebut, posant un topall a 

l’increment, de manera que el resultat dels rebuts de cada propietari només podia pujar un 

3,85%. Aquest any tenim el problema de que acaba la durada màxima d’aquesta bonificació i 
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no es pot prolongar més, amb la qual cosa si deixem el tipus de gravamen actual, que és el 

màxim legal sobre els valors cadastrals, si no modifiquem aquest valor l'increment mitjà del 

rebut de l'IBI superaria el 140% de mitjana. Per això, per ajustar-nos a un increment similar al 

que hem tingut aquests tres anys i que té  a veure amb el Pla d'Ajust del 2012 de l'Ajuntament 

que preveia uns increments d'aquest tipus d'impostos municipals del 3'75%, per aconseguir 

un promig del 3,75%, la proposta que hem presentat equival a un gravamen del 0,53 pel tipus 

general (mínim 0,40  màxim, 1,23), i un tipus diferencial del 0,83 pels valors no residencials i 

no solars que superen un llindar, el llindar és el 10% dels valors més alts cadastrals dels 

locals, de les naus industrials, dels comerços. El 10% de aquests valors enlloc de tenir el tipus 

general del 0,53 tindrien un tipus del 0,83 i els pàrquings el 3% dels pàrquing amb més valor 

cadastral igual, en lloc del 0,53 tindrien el 0,83. 

 

Resumint les modificacions d'ordenances, preus, tarifes que presentem són: 

 

En quant a l'IBI, a més per l’impacte que pot tenir, perquè el 3,75 és una mitjana i sabem que 

un percentatge molt alt entorn al 50% dels rebuts residencials pujaran més de un 10% de 

mitjana que està entre 20 i 40 euros anuals. Però tot i així, per facilitar el pagament d’aquests 

rebuts hem fet una proposta de passar de tres fraccions a quatres fraccions les quotes anuals 

dels rebuts domiciliats. 

 

Pel que fa a l'IAE, que el paguen les empreses que facturen més de un milió d'euros, 

proposem un increment del 3,75% equivalent a l'increment de l'IBI. Es dóna la circumstància 

que a moltes d'aquestes empreses els hi baixarà el IBI perquè el sòl industrial, les naus 

industrials, els valors cadastrals han baixat més i és molt probable que algunes empreses que 

tinguin un increment del 3,75 per l'IAE tinguin alguna reducció per l'IBI. 

 

La taxa de cementiris, per contracte amb la concessionària pujarà un 2,1, dos punts 

contractuals més el IPC que aquest any ha estat de l'0,1% . 

 

 La taxa de mercat s'incrementa 1,25€, per parada de la plaça gran per igualar-la en dos anys 

amb la resta de mercats de venda no sedentària de Mataró. 

 

La taxa d’ocupació de via pública aporta una novetat que és que una de les tarifes de 

ocupació de via pública corresponent als tendals extensibles de façana i a les pissarres dels 
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establiments de restauració s'elimina, de manera que els tendals i de pissarres no haurien de 

pagar cap tarifa. 

 

A més s'incrementa la taxa per ocupació dels caixers automàtics que donen a la via pública i 

es proposa un 50% de l' increment de la tarifa tipus. 

 

Hi ha un petit increment de l'IPC de dos punts en els preus públics de les fires d’atraccions 

que feia uns deu anys que no s’incrementava. 

 

Les tarifes de l'aigua i del clavegueram, a proposta del Consell d'Administració d’AMSA, es 

congelen i així mateix les tarifes per les persones que tenen reconeguda la tarifa social 

milloren i passen d'un increment mitjà per rebut, que pot ser de 7 euros a 10/11 euros. 

 

Es mantenen les bonificacions i ajuts per subvencions per l'IBI, per les plusvàlues i per la taxa 

de les escombraries domiciliaries i s’augmentarà en un 30% i en aquest cas , es proposa que 

les bases que regulen aquest tipus de bonificacions de manera que traiem els vehicles com a 

propietat que impedeix gaudir de les bonificacions, perquè el vehicle en aquest tipus de 

famílies no té un valor patrimonial, estem parlant que un ciclomotor també és un vehicle i hem 

considerat que no és un valor a tenir em compte des de el punt de vista patrimonial i ho 

traurem d'aquest tipus de bonificació perquè més persones es puguin acollir. De vegades és 

dur denegar un ajut perquè una persona té més d'un cotxe i el que té és un ciclomotor o un 

cotxe que no té cap valor. També es modifica el requisit relatiu a l'escalat d’ingressos familiars 

perquè fins ara les persones que tenien dret a aquest ajut i que tenien una persona en el nucli 

familiar amb una discapacitat superior al 33% computaven com una més i aleshores més del 

65% la proposta es que computin com dos membres més i el llindar d'ingressos es modifica a 

favor d'aquestes famílies. 

 

En el cas de les dacions en pagament i execucions hipotecàries que no reuneixin els requisits 

d'exempció de plusvàlua es podrà fraccionar la quota durant  dotze mesos sense interessos. 

 

En el cas de la taxa d'animals domèstics es proposa prorratejar la taxa per  mesos en cas de 

baixa del cens animal. Es proposa incrementar en un 30% la partida per aquest tipus de 

subvencions. 
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També es proposa incrementar el mateix percentatge respecte a les subvencions per foment 

de l'activitat econòmica.  

 

Hi ha una modificació per inclusió de quatre carrers a les categories fiscals de carrers. 

 

Per últim, en relació a totes les propostes que han fet els grups sobre vehicles, ja sigui que 

tornem a posar o no la taxa de gual, que fem més exempcions als vehicles de més de 25 anys 

o diferenciant les bonificacions als vehicles elèctrics dels de gas o dels híbrids, ens emplacem 

al pacte de mobilitat. 

 

També dir que ens comprometem a recuperar els treballs de tarifació social que es van fer a 

l'anterior mandat. 

 

 

 

DICTAMENS 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei d’Ingressos- 

 

1  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS GENERALS DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I DELS PREUS PÚBLICS, AIXÍ COM 

DELS IMPOSTOS I DE LES CATEGORIES FISCALS DELS CARRERS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l'aprovació i la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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Portem en aquest expedient a aprovació provisional  les  modificacions fetes a l‟Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal  i  
l‟Ordenança general reguladora dels preus públics, així com les modificacions fetes a les 
Ordenances reguladores de l‟Impost sobre l‟increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana i l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 
També s’inclouen en aquest expedient les modificacions fetes a la categoria de carrers. 
 
Primer.-  Modificacions proposades 
 
Estan detallades totes elles als annexos que acompanyen el present acord.  No obstant, 
podem assenyalar d’una manera general i sense ser exhaustius, el següent:   
 
- A l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal, en el règim general de bonificacions de l’article 21 es proposa suprimir el requisit 
de què la unitat familiar només pugui tenir un sol vehicle de tracció mecànica. 
 
També es proposa que, en el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar 
tinguin una discapacitat en un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es 
calcularan els ingressos màxims en el segon tram immediatament superior de la taula anterior 
al que pertocaria per nombre de persones. 
 
En darrer terme, es proposa eliminar el requisit de què la unitat familiar només pugui tenir un 
sol vehicle de tracció mecànica sigui com a màxim d’un sol vehicle. 
 
- A l’Ordenança reguladora de  l‟Impost sobre l‟increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, cal destacar l’adopció del sistema de declaració per la persona contribuent i posterior 
liquidació per l’Ajuntament, en detriment del de la l’autoliquidació. 
 
Per una altra banda, es disposa flexibilitzar l’aplicació de l’exigència de què la finca transmesa 
representi el 80% de la massa hereditària, en els casos de transmissions de l’habitatge 
habitual en favor del cònjuge i de les persones hereves descendents de la persona causant 
que convisquin amb aquesta com a mínim durant els dos anys immediatament anteriors, així 
com no disposin d’altres béns immobles (llevat d’un traster i un aparcament). 
 
- A l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’ha suprimit la bonificació 
trianual de l’article 7.8 (topall), perquè legalment ja no és procedent. Com a contrapartida es 
reinstauren els tipus de gravamen general i els diferenciats en funció dels usos. Pel que fa als 
béns de naturalesa urbana, el coeficient general és del 0,53 %, mentre que el dels tipus 
diferenciats és del 0,83 %. 
 
- A l’Ordenança reguladora de l‟Impost sobre Activitats Econòmiques, s’incrementen tots els 
coeficients de situació un  3,75 %. 
  
- A la categoria fiscal  de carrers, s’incorporen els nous carrers aprovats a la sessió del ple del 
dia 10 de novembre de 2014, als quals se’ls atorga el corresponent número de categoria 
fiscal, així com les supressions i modificacions adoptades a l’esmentat acord. 
  
Segon.- Fonaments jurídics 
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1. Les modificacions proposades a l’ordenança general i a les ordenances fiscals reguladores 
dels impostos són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les 
corporacions locals en matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò 
previst, entre d'altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a la regulació que 
per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i, veient 
els annexos que acompanyen el present acord,  consta d'una manera clara i amb la redacció 
pertinent tot el que es modifica. 
 
3. L'òrgan competent per a l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és 
el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'adopta  per majoria 
simple.  
 
Per tot això, es  proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2016, les modificacions fetes a l‟Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i a 
l‟Ordenança reguladora dels preus públics,  així com les modificacions fetes a les Ordenances 
reguladores de l‟Impost sobre l‟increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost 
sobre béns immobles i Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
Aquestes modificacions es detallen als annexos números 1 i 2, els quals s’aproven i queden 
incorporats a la present proposta. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2016, les modificacions fetes al llistat de 
Categoria  fiscal  dels carrers. 
 
Aquestes modificacions es detallen a l’annex (amb número 6), el qual s’acompanya a la 
present proposta i s’aprova. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords provisionals al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
juntament amb el  text complert de  les modificacions fetes, les quals figuren als annexos. 
 
Aquesta exposició serà per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense què s’hagi presentat cap reclamació, els acords adoptats 
esdevindran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord plenari.” 
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ANNEXOS  1 i 2.-  ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS  
 
 
1. ORDENANCES GENERALS 
 
 
1.1.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC MUNICIPALS.  
 

 
a) En el règim general de bonificacions de l’article 21 suprimir el requisit de què la unitat familiar 

només pugui tenir un sol vehicle de tracció mecànica.  
 
També es proposa que, en el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una 
discapacitat en un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos 
màxims en el segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de 
persones. 
 
També es proposa eliminar el requisit 3 “que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a 
màxim d‟un sol vehicle” , així com indicar que el salari mínim interprofessional és el de l’any en curs.  
 
Per tot plegat, l’article 21 queda redactat així:  
 

“ S‟estableix un marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels 
contribuents, que serà d‟aplicació als tributs i preus públics que ho recullin de forma expressa en el 
seu redactat, i que s‟ajustarà als següents paràmetres:  

  
-         Nivell de renda de la unitat familiar. 
-         Situació d‟atur, especialment de llarga durada. 
-         Famílies nombroses. 
-         Famílies monoparentals. 
-         Famílies amb membres amb discapacitat. 
-         Empadronament. 

 
Pel que fa als criteris de renda, es concedirà la bonificació a tots aquells pensionistes, jubilats i 
persones en atur forçós que reuneixin totes i cadascuna  de les condicions següents:  

 
1. Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o iguals als 

següents: 
 

Nombre de 
persones 

Llindar d‟ingressos (bruts/any) 
 

1 
SMI de l‟any en curs (x 14 pagues mensuals) 
 

2 Increment 30% SMI 
3 Increment 30% de l‟anterior tram 
4 Increment 30% de l‟anterior tram 

5 o més Increment 30% de l‟anterior tram 
En el cas de que 

un o més membres 
de la família tingui 

un grau de 
discapacitat  

superior al 33 % 

S‟aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present 
taula 
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En el cas de que 
un o més membres 
de la família tingui 

un grau de 
discapacitat  igual o 

superior al 65 % 

S‟aplicarà el segon tram immediatament superior al previst en la 
present taula 

2. Que tinguin només en titularitat el propi habitatge,  una sola plaça d‟aparcament i un traster.  
 

En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en un 
grau igual o superior al 33%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxim en el tram 
immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de persones.  

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en un 
grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxims en el 
segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de persones.  

 
Per poder gaudir dels beneficis fiscals atorgats caldrà que el contribuent estigui empadronat a 
Mataró com a mínim els dos anys immediatament anteriors al moment en què ho sol·licita.  

 
La unitat familiar correspon a les persones empadronades en el mateix domicili, llevat que es pugui 
acreditar una altre. 

 
Aquests normes poden ser objecte de concreció per cada ordenança específica reguladora del 
corresponent tribut en funció de l‟especialitat del mateix. En el seu cas, s‟haurà de prioritzar el criteri 
d‟atur de llarga durada. “ 

 
b) Suprimir l’apartat 2 de l’article 39, perquè és contradictori amb la resta del redactat del mateix 
precepte. 
 
Se suprimeix el següent apartat:  
 

“ 2. La tramitació dels expedients d‟aquestes liquidacions, seran traspassades a l‟ORGT, es farà 

segons el que preveu la seva ordenança general. “ 
 
c) Suprimir la factura fiscal de l’article 44.3, atès que ja existeix la figura del fraccionament dels 

deutes tributaris, així com actualment únicament 29 persones l’han demanada.  
 
Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 44: 
 

“ 3. S‟estableix la possibilitat que les persones físiques, prèvia petició, estableixin un sistema de 
pagament fraccionat, mitjançant tres domiciliacions bancàries, per fer efectius de forma 
agrupada els deutes tributaris en concepte de l‟impost sobre béns immobles, l‟impost sobre 
vehicles de tracció mecànica i la taxa per recollida, tractament i eliminació de brossa 
domiciliària o residus sòlids urbans, mobles, i utensilis domèstics inservibles. Per aquest 
sistema no es cobrarà cap recàrrec o tipus d‟interès, sempre i quan s‟atenguin les esmentades 
domiciliacions dins de termini. Les dates de la domiciliació bancària coincidiran amb les dates 
de pagament fraccionat aprovades per l‟Impost sobre béns immobles en el calendari fiscal de 

cada any.  
 

Per tal d‟acollir-se a aquest sistema, les sol·licituds hauran de presentar-se abans del 28 de 
febrer de l‟any en qüestió. Una vegada inclòs el contribuent en aquest sistema, es prorrogarà 
pels exercicis següents, si no es manifesta el contrari.  
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L‟ORGT notificarà l‟import total a pagar en les tres fraccions, l‟import de cada fracció i els rebuts 
(objectes tributaris i conceptes fiscals) que es veuran inclosos en aquest procediment deu dies 
abans del primer cobrament. 

 
L‟interessat tindrà cinc dies des de l‟endemà de la notificació per anul·lar el procediment.  “ 

 
d) Establir que en el cas de les dacions en pagament i les execucions hipotecàries que no 
reuneixin els requisits de l’exempció de l’IIVTNU, es podrà fraccionar la quota durant els primers 

dotze mesos sense interessos. 
 
Afegir el següent paràgraf a l’article 47.8:   
 

“ En el casos de dació en pagament i execució hipotecària de l‟habitatge habitual, en els quals 
les persones físiques transmitents no compleixin els requisits per a poder gaudir de l‟exempció 

de l‟impost sobre l‟increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,  els subjectes 
passius podran sol·licitar el fraccionament del deute sense interessos durant els dotze primers 
mesos. “ 

 
e) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
 

“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2016, han estat les dels articles 21, 39, 44 i 47.8. ” 

 
 
1.3.- ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
a) Suprimir a l’article 9.3 la referència als Patronats, els quals ja no existeixen. 
 
L’article 9.3 quedarà redactat de la següent manera:  
 

“Tanmateix, s‟ha d‟acreditar el pagament del preu per l‟assistència dels cursos de formació que 
organitzi l‟Ajuntament, amb els terminis i les condicions que regulin les nomres de matriculació 
de cada cas. “ 

 
b) En el règim general de bonificacions de l’article 13 suprimir el requisit de què la unitat familiar 

només pugui tenir un sol vehicle de tracció mecànica.  
 
També es proposa que, en el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una 
discapacitat en un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos 
màxims en el segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de 
persones. 
 
Eliminar el requisit 3 “que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d‟un sol 
vehicle” 
 
Per tot plegat, l’article 13 queda redactat així:  
 

“ S‟estableix un marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels 
contribuents, que serà d‟aplicació als tributs i preus públics que ho recullin de forma expressa en el 
seu redactat, i que s‟ajustarà als següents paràmetres:  

  
-         Nivell de renda de la unitat familiar. 
-         Situació d‟atur, especialment de llarga durada. 
-         Famílies nombroses. 
-         Famílies monoparentals. 
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-         Famílies amb membres amb discapacitat. 
-         Empadronament. 

 
Pel que fa als criteris de renda, es concedirà la bonificació a tots aquells pensionistes, jubil ats i 
persones en atur forçós que reuneixin totes i cadascuna  de les condicions següents:  

 
1. Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o iguals als 

següents: 
 

Nombre de 
persones 

Llindar d‟ingressos (bruts/any) 
 

1 SMI de l‟any en curs (x 14 pagues mensuals) 
 

2 Increment 30% SMI 

3 Increment 30% de l‟anterior tram 
4 Increment 30% de l‟anterior tram 

5 o més Increment 30% de l‟anterior tram 

En el cas de que 
un o més membres 
de la família tingui 

un grau de 
discapacitat  

superior al 33 % 

S‟aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present 

taula 

En el cas de que 
un o més membres 
de la família tingui 

un grau de 
discapacitat igual o  

superior al 65 % 

S‟aplicarà el segon tram immediatament superior al previst en la 
present taula 

2. Que tinguin només en titularitat el propi habitatge,  una sola plaça d‟aparcament i un traster.  
 

En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en 
un grau igual o superior al 33%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxim en 
el tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de persones.  

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en 
un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxims en 
el segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de 
persones. 

 
Per poder gaudir dels beneficis fiscals atorgats caldrà que el contribuent estigui empadronat a 
Mataró com a mínim els dos anys immediatament anteriors al moment en què ho sol·licita.  

 
La unitat familiar correspon a les persones empadronades en el mateix domicili, llevat que es 
pugui acreditar una altre. 

 
Aquests normes poden ser objecte de concreció per cada ordenança específica reguladora del 
corresponent tribut en funció de l‟especialitat del mateix. En el seu cas, s‟haurà de prioritzar el 
criteri d‟atur de llarga durada. “ 

 
c) Modificar la disposició final segona, que queda redactada  així: 
 

“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2016, han estat les dels articles 9  i 13. ” 
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2. ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS  
 
2.1 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  
 
a) Convertir el règim d’autoliquidació del tribut en règim de declaració per la persona 
contribuent i posterior liquidació per l’Ajuntament.  
 
L’article 19 queda redactat així: 
 

“ 1. Els subjectes passius han de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de 
l‟impost per part de l‟Administració. 

 
2. La declaració s‟ha de formalitzar segons el model que l‟Ajuntament ha determinat i que ha de 
contenir els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació 
corresponent. 

 
3.  A la declaració esmentada s‟hi han d' adjuntar els documents en què constin els actes o els 
contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris 
necessaris per a practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i 
bonificacions que es sol·licitin. 

 
4. Els òrgans gestors han de girar, si s'escau, una liquidació complementària d‟acord amb les 
dades consignades en la declaració, els documents que l‟acompanyen i els antecedents que hi 
hagi a l‟Administració. 

 
5. Aquesta declaració ha de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es 
produeixi el meritament de l‟impost. 

 
- Quan es tracti d‟actes “inter vivos” el termini és de trenta dies hàbils.  
- Quan es tracti d‟actes per causa de mort, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un 
any, a sol·licitud del subjecte passiu. 

 
6. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l‟Ajuntament la realització 

del fet imposable en els mateixos terminis: 
 

- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, 
sempre que s‟hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix 
o que transmet el dret real de què es tracti. 
 
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o la transmissió de drets reals a títol 
onerós, l‟adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi el dret real de què es tracti.  

 
7. Els notaris també estan obligats a remetre a l‟Ajuntament dins de la primera  quinzena de 
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el 
trimestre anterior i que continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la 
realització del fet imposable d‟aquest impost, amb excepció feta dels actes d‟última voluntat. 
També estan obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats 
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a 
coneixement i legitimació de firmes. “ 

 
b) En relació amb la bonificació del 95% per transmissió de l’habitatge habitual, es proposa no 

aplicar el límit del 80% per a les transmissions en favor dels cònjuges i els descendents que 
convisquin amb el causant com a mínim els dos anys immediatament anteriors i sempre que la 
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finca transmesa sigui l’habitatge habitual de la persona causant i de les persones hereves 
descendents, així com aquestes no tinguin altres béns immobles (podent tenir un aparcament i 
un traster). S’aplicarà el règim més beneficiós per a la persona contribuent.  
 
A continuació del primer paràgraf dels articles 7.1 i 7.2 afegir la següent frase:  
 

“ Aquest mínim del 80% no serà exigible en els casos de transmissions de l‟habitatge habitual 
en favor del cònjuge i de les persones hereves descendents de la persona causant que 
convisquin amb aquesta com a mínim durant els dos anys immediatament anteriors, així com 
no disposin d‟altres béns immobles (llevat d‟un traster i un aparcament). S‟aplicarà el règim més 
favorable per a la persona sol·licitant. ” 
 

c) Modificar la disposició final primera, que queda redactada així: 
 

“La darrera modificació de l‟Ordenança ha estat la de  l„article 7 i 19, la qual tindrà efectes a 
partir de l‟1 de gener de 2016.” 

 
    
2.2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  
 
a) Corregir l’error d’ubicació del paràgraf “Aquesta exempció té una durada de quinze anys, 
comptats a partir del període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud  “, el qual no es 
refereix a l’article 6.2.c), sinó al 6.2.b). 
 
L’article 6.2 quedarà redactat de la següent manera: 
 
 “ 2. Prèvia sol·licitud, estan exempts: 
 

a. Els centres docents privats acollits total o parcialment al règim de concert educatiu, en tant 
que mantinguin la seva condició, en quant a la superfície afectada per l‟ensenyament concertat. 
 
b. La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses 
d‟arbres subjectes a projectes d‟ordenació o plans tècnics aprovats per l‟Administració forestal.  
 
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu 
següent al que es realitzi la sol·licitud. 
 
c. Els béns immobles declarats de manera expressa i individualitzada monument o jardí històric 
d‟interès cultural, d‟acord amb els requisits establerts a l‟article 62.2.b) del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. “ 
 

b) Corregir l’error material del quadre de l’article 7.5, relatiu als requisits de renda imposables en 
l’IRPF dels membres de la família nombrosa.  
 
En l’apartat relatiu als 10 fills del quadre de renda, ha de dir  140.527 euros i no 140.52.   
 
El quadre de l’article 7.5 queda redactat de la següent manera:  
 

Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 

3 36.980 € 
4 51.773 € 
5 66.565 € 

6 81.358 € 
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7 96.150 € 
8 110.942 € 

9 125.734 € 
10 140.527 € 
11 155.319 € 

 
 
c) Suprimir la bonificació trianual de l’article 7.8 (topall), perquè legalment ja no és procedent.  
 

 Suprimir el següent paràgraf:  
 

 “ 8. Bonificació pels immobles de naturalesa urbana amb motiu de la revisió cadastral.  
 

Els immobles de naturalesa urbana gaudiran durant aquest exercici 2015, d‟una bonificació a la 

quota íntegra de l‟impost que limiti l‟increment de l‟import dels rebuts respecte l‟exercici anterior 
a un màxim del 3,855%. Aquesta bonificació serà compatible amb les altres bonificacions que 
puguin existir i que beneficiïn els mateixos immobles . “ 

 
d) Incloure a l’article 10 els tipus de gravamen general i els diferenciats en funció dels usos. 
 

  El redactat de l’article 10 serà el següent: 
 
   “ El tipus de gravamen és el  0,58%  quan es tracti de béns de naturalesa rústica.  
 
  Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és:  
 

 Coeficient general      0,53%                                                                                                              
 
  Tipus diferenciats: 
 

ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS                           0,83 % 
ÚS C: COMERCIAL                                                                0,83 % 

  ÚS G: OCI I HOSTALERIA                                                    0,83 % 
  ÚS I: INDÚSTRIA                                                                   0,83 % 
  ÚS O: OFICINES                                                                   0,83 % 
 

  
 Llindars de valors per tipus diferenciats 

 
ÚS      DESCRIPCIÓ                                         LLINDAR DEL VALOR 
A        MAGATZEM ESTACIONAMENT                   21.380.- € 
C        COMERCIAL                                                  149.703.- € 
G        OCI I HOSTELERIA                                      1.856.346.- € 
I          INDUSTRIAL                                                503.474.- € 
O       OFICINES                                                      291.579.-€ “ 

 
El tipus de gravamen serà de l‟ 1,3 % per immobles de característiques especials per tipologia 

autopistes. 
 

e) En la bonificació per a famílies nombroses , clarificar el període per a fer la petició, el qual serà del 2 
de maig de 2016 al 31 d’agost de 2016. 

 
L’apartat final de l’article 7.5 queda redactat així: 

 
“ Període per a sol·licitar la bonificació 
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Per gaudir d‟aquesta bonificació caldrà sol·licitar-la aportant còpia compulsada del títol de família 
nombrosa vigent. El període per fer la petició serà des del 2 de maig de 2016 fins el 31 d‟agost de 2016.  
 
En tot cas, el rebut s‟haurà de pagar dins del període voluntari i, si s‟accepta la sol·licitud, es procedirà 

al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la bonificació.  “  
  
f)  Modificar la disposició final segona.  
 
El seu redactat queda així: 
 

“ SEGONA.- 
 
 Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2016, han estat les dels 
articles 6, 7 i 10.” 

 
 
2.6.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
a) Incrementar tots els coeficients de situació un  3,75 %.  
  

Es modifica el quadre de l’article 6, el qual queda redactat de la següent manera:  
 

Categ. via pública: 1 2 3 4 5 6 7 

Coeficient situació:  3,27 3,06 2,59 2,23 2,07 1,56 1,30 
 

b) Modificar la disposició final tercera, que quedarà redactada així: 
 

“ TERCERA. La darrera modificació que tindrà efecte a partir de l‟1 de gener de 2016 de 
l‟Ordenança ha estat la de  l‟article 6. “ 

 

 

 

 

 

 

2  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DE LES TAXES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 
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“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix el procediment per a l'aprovació i la modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores de les taxes. 
 
A l'empara del que preveu l'article 17 d'aquesta esmentada norma, cal en primer lloc per a 
l’aprovació de les taxes que el Ple aprovi provisionalment tant les modificacions previstes a les 
ordenances ja existents com la imposició de les  noves. 
 
 
Primer.- Modificacions proposades.  
 
En l’annex que s’acompanya (amb número  3) es detallen les modificacions fetes en les taxes. 
 
a) En general es mantenen els preus de totes les taxes, llevat dels supòsits en què els serveis 
no són gestionats directament per l’Ajuntament, com és el cas de la taxa de cementiris, que en 
compliment del plec de condicions amb l’empresa concessionària s’augmenta l’IPC més dos 
punts. 
 
També es proposa reduir de 2 € a 0,50 € la quota de la taxa relativa a les certificacions i 
volants històrics de convivència a partir de 1996, així com incrementar un 50% la taxa dels 
caixers automàtics, entre altres mesures. 
 
b) Per aquest exercici no s’han creat noves taxes, ni se n’ha suprimit cap, tot i que es preveu 
l’exempció de la taxa per als tendals de façana extensibles per activitats econòmiques, així 
com per pissarres d’establiments de restauració, al costat de la pròpia façana o col·locades 
dins de l’espai concedit de la terrassa.  
 
c) En darrer terme, es proposen modificacions en la configuració d’algunes taxes, com ara: 
 

- Establir que la gestió de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general es fa 
pel règim de declaració per la persona contribuent i posterior liquidació per 
l’Ajuntament, en lloc del d’autoliquidació. 
 

- Homogeneïtzar l’import de la taxa de les parades de mercats de venda no sedentària 
pels 6 mercats de venda no sedentària de Mataró passant tots a pagar 6,15 € per 
metre lineal i mes. 
 

- Prorratejar a la baixa la quota del cens dels animals, ja que fins ara la quota ha estat 
sempre anual. Es proposa reduir-la en el cas de baixa per defunció de l’animal. 

 
 
Segon.- Fonaments jurídics 
 
1. Les modificacions proposades de les ordenances fiscals reguladores de les taxes són 
expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les corporacions locals en 
matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò previst, entre d'altres, pels 
articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i s’ajusten a la regulació que per aquests tributs 
determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots els 
casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i dels preus públics de la Llei 
reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent 
informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26,  44 i 47 del vigent 
TRLRHL. 
 
3. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i veient 
l’annex que s’acompanya, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es 
modifica. 
 
4. En el cas d'imposició de noves taxes, les ordenances s’hauran d'aprovar simultàniament a 
l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
 
5. L'òrgan competent per a l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és 
el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s’adopta  per majoria 
simple. 
 
Per tot això, es proposa  al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016, les modificacions de les ordenances 
reguladores de les taxes ja existents, segons es detalla a l’annex (amb número 3), el qual 
s’acompanya i s’aprova. 
 
Segon.- Exposar al públic aquests acords provisionals  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals reguladores de les taxes i a 
les ordenances reguladores dels preus públics. 
  
Tercer.- Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.” 
 
 

ANNEX 3.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE  LES TAXES 
 
3.2 TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ O LES 
AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART  
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a) Reduir de 2 € a 0,50 € la quota de la taxa de l’article 6.3.3.1) Certificacions i volants històrics 
de convivència a partir de 1996. 
El sistema d’expedició de volants històrics de convivència a partir de 1996 ja no requereix de la cerca 
d’informació que fins ara calia, atès que s’ha automatitzat informàticament. Per aquest motiu cal revisar 
si és necessari mantenir l’import de l’ esmentada taxa.  
Les certificacions contemplades en el mateix apartat entenem, que al no variar la forma de cerca 
d’informació, tampoc varia la taxa i sí caldria mantenir-les. 
Des del punt de vista de l’atenció ciutadana, l’emissió d’aquest tipus de volants te un cost que aglutina: 

el temps que el funcionari dedica (3 minuts), el full on s’imprimeix i la impressió.  
La part corresponent de l’article 6 queda redactada així:  

3.3.1) Certificacions i volants històrics de convivència  a partir de 1996 0,50 
 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 

“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 2016, 
ha estat la de l‟article 6. ” 

 
3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
 
a) Corregir error de numeració en l’apartat 1) de l’article 5. On diu 2.1. i 2.2 ha de dir 1.1 i 1.2, 
respectivament. 
La part afectada de l’article 5 queda redactada així: 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EUROS 
1) Obra major o modificació o ampliació del projecte  

     1.1 Fins a 150 m2 de superfície construïda 131,40 
     1.2 Per cada m2 construït per sobre dels 150 m2 0,55 

 
b) Especificar a l’apartat 5) de l’article 5 que és per comunicació prèvia: 
La part afectada de l’article 5 queda redactada així:  

5) Suplementària per obra menor iniciada sense haver presentat la 
documentació de legalització al Registre General 248,80 

 
c) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 

“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 2016, 
ha estat la de l‟article 5. ” 

 
3.5 TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS 
 
a) Modificar l’article 6 per actualitzar les tarifes un 2,10%, d’acord amb el plec de condicions 

contractuals, que queda redactat així:   
TARIFES EUROS 

Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 2.958,48  

Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.400,31  

Concessió permanent nínxol 3r. pis  2.959,48  

Concessió permanent nínxol 4t. pis  1.889,03  

Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.637,21  

Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.168,88  

Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.526,26  

Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 4.168,58  

Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.533,74  

Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.407,81  

Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 4.659,69  
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Concessió permanent tomba de tres departaments  15.898,52  

Concessió permanent columbari 911,02  

Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.183,80  

Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.360,14  

Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.183,80  

Concessió temporal nínxol 4t. pis 755,62  

Concessió temporal nínxol 5è. pis 654,88  

Concessió temporal nínxol 6è. pis 467,55  

Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.410,50  

Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.667,43  

Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.813,50  

Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.763,12  

Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 1.863,89  

Concessió temporal tomba de tres departaments  6.359,41  

Concessió temporal columbari 364,42  

Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 416,95  

Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 361,32  

Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 257,96  

Lloguer per un any columbari prorrogable 59,27  

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 nínxol 4t. pis  694,92  

Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 602,20  

Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 429,89  

Tombes 2.677,75  

Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.649,76  

Concessió ossera frontal 971,37  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 517,60  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 767,62  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.160,10  

Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls  446,47  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 368,35  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 676,09  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 867,44  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.142,69  

Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 224,01  

Incineració de cadàvers  649,75  

Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb làpida 2.194,73 

Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari  931,03  

Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 921,64  

Servei exhumació i incineració de restes  834,78  

Servei exhumació i incineració de restes - inhumació en espai memorial de cendres 1.150,60  

Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 72,87  



 21 

Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 198,73  

Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 42,79  

Drets d'inhumació o exhumació en nínxol (*) 227,72  

Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 362,80  

Drets d'inhumació o exhumació en columbari 111,22  

Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 271,88  

Trasllat de restes dins del mateix cementiri 290,23  

Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 155,97  

Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 37,43  

Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 37,43  

Condicionament sepultura (inclou sudari) 124,91  

Permís i col·locació de làpida (**) 71,75  

Permís i col·locació de laterals (cos complet) 38,99  

Permís i col·locació d'arrebossat de façana 109,19  

Permís i col·locació de marc - vidriera 77,99  

Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 109,19  

Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 38,99  

Permís i col·locació de llosa tomba 230,03  

Expedició de títol  38,07  

Pròrroga de concessió 56,22  

Altres casos anàlegs 56,19  

Inscripció en tapa de tancament 62,44  

Tramitació de documentació 56,19  

Expedient administratiu de canvi de nom 73,61  

Drets de conservació general del cementiri per nínxol 15,59  

Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 93,73  

Drets de conservació general del cementiri per columbari 7,82  
 
 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 

“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l‟article 6, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 
 

3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I 
COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT  
 
a) Adaptar la classificació de les activitats de telefonia mòbil a la nova normativa: 
 
La part afectada de l’article 6 queda redactada així:  
 

                                              TELEFONIA MÒBIL  

                       Pla de desplegament 2.705,30 
                       Declaració responsable < 300 m2 654,75 
                       Comunicació prèvia ≥ 300 m

2 o amb impacte a espais naturals protegits 4.853,45 
  
b) Correcció d’error material a la lletra B) de l’article 6. Suprimir la paraula ambiental, la qual està 
repetida.  
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Aquest precepte queda redactat així: 
Activitats incloses en el règim de llicència ambiental (annex II) 2.705,30 

 
c) Substituir el terme  establiment públic  pel d’ activitat recreativa, d’acord amb la denominació 
de la nova normativa. 
 
d) Suprimir el terme Activitats incloses en el règim de llicència municipal, de quota  1.773,35 
euros, de l’article 6, ja que d’acord amb la nova ordenança municipal d’activitats, desapareixen 

les activitats incloses en el règim de llicència. 
 
e) Suprimir el paràgraf (25% de la taxa de llicències) , de l’article 6, relatiu a la llicència  
 
d’espectacles de circ i establiments desmuntables, el qual provoca confusió.  
 
f) Especificar que la taxa de 56,98 euros per actes extraordinaris subjectes a comunicació prèvia 
és per cada acte. 
 
Per tot plegat, l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
“ Les tarifes d‟aplicació són les següents, d‟acord amb el que estableixen la Llei 11/2009, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, el Reglament d‟activitats de Mataró i la resta de normativa aplicable.  
 
A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES  EUROS 

Activitats recreatives: 
Aforament de 150 a 500 persones 3.981,55 

Aforament de 501 a 1000 persones 5.254,55 

Aforament superior a 1000 persones 6.528,30 
Establiment de règim especial 1,5 vegades taxa d‟obertura 
Llicència provisional 0,25 vegades taxa d‟obertura 

Aparcaments: 
Superfície de 751 a 1500 m2 2.547,50 
Superfície de 1501 a 2500 m2 4.245,80 

Superfície de 2501 a 5000 m2 6.793,30 
Superfície superior a 5000 m2 13.586,60 

Comerços: 

Superfície de 751 i 1300 m2 2.122,90 
Superfície de 1301 i 2500 m2 4.245,85 
Superfície superior a  2500 m2 16.983,30 

Tallers de confecció: 
Superfície fins a 500 m2 654,75 
Superfície superior a 500 m2 1.698,35 

Hotels i residències: 
Fins a 20 habitacions 1.698,35 
De 21 a 400 habitacions 4.245,80 

Superior a 400 habitacions 8.566,65 
Magatzems: 

Superfície de 100 a 300 m2 720,23 

Superfície de 301 a 600 m2 1.080,41 
Superfície de 601 a 1500 m2 2.160,85 
Superfície de 1501 a 5000 m2 4.321,65 
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Superfície superior a 5000 m2 8.491,70 
Administratiu: 

Superfície de 301 a 1000 m2 720,30 
Superfície de 1001 a 2500 m2 1.440,55 
Superfície superior a 2500 m2 2.923,35 

Telefonia mòbil: 
Pla de desplegament 2.705,30 
Declaració responsable < 300 m2 654,75 

Comunicació prèvia ≥ 300 m
2 o amb impacte a espais naturals 

protegits 
4.853,45 

  

Tallers familiars annex IV 127,40 
B) ACTIVITATS NO COMPRESES EN L’APARTAT A) EUROS 
Activitats incloses en el règim d‟autorització ambiental (annex I) 1.316,20 

Activitats incloses en el règim de llicència ambiental (annex II) 2.705,30 
(Inclou certificat compatibilitat urbanística i publicació BOP) 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia ambiental (annex III) 1.698,35 

Activitats incloses en el règim de llicència d‟activitat recreativa 2.705,30 
(Inclou certificat compatibilitat urbanística i publicació BOP. A aquests imports s‟hi haurà de 
sumar el cost dels quatre informes obligatoris que s‟han d‟emetre des d‟altres serveis 

municipals) 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia d‟activitat recreativa 1.773,35 
(Inclou certificat de compatibilitat urbanística) 

Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) 480,20 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.1) 654,75 
Activitats d‟habitatge d‟ús turístic 41,00 

Llicència d‟espectacles de circ i establiments desmuntables  636,45 
Actes extraordinaris subjectes a llicència 671,71 
Actes extraordinaris subjectes a comunicació prèvia (per acte individual) 56,98 

C) CANVIS DE NOM 
El 15% de la tarifa que els correspondria pagar en cas de primera instal·lació.  
Quan en el moment de sol·licitar la llicència, la persona sol·licitant estigui en tràmit de 
constitució d‟una persona jurídica de la qual hi formi part, sempre que aquesta estigui 
constituïda formalment dins el termini d‟un any des de la concessió de la llicència o acceptació 
de la comunicació prèvia, el canvi de nom restarà exempt 

D) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS, REDUCCIONS I ADEQUACIONS 
Per les ampliacions i modificacions que suposin canvis substancials respecte l‟autorització 
concedida, la taxa serà d‟un 50% de la taxa d‟obertura de l'annex vigent que li correspongui.  

Per les ampliacions i les modificacions que no suposin canvis substancials respecte 
l‟autorització concedida, la taxa serà d‟un 25% de la taxa d‟obertura de l'annex vigent que li 
correspongui. 

Per aquelles activitats en les quals 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. 

Per aquelles activitats en les quals es presentin revisions i controls periòdics es cobrarà un 
suplement del 25% de la taxa d‟obertura que els ha correspost pagar.  
E) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA 

1) Inspeccions sol•licitades per la persona denunciant en expedients de denúncia, 
en les quals es comprovi que no s‟han adoptat les mesures correctores (en 

54,45 
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concepte d‟inspecció tècnica municipal) 
2) Inspeccions de control. Quan aquesta generi més d‟una inspecció motivada 

per causes imputables a la persona interessada, cada inspecció,  
54, 54 

3) Autorització sanitària de funcionament 103,50 
F) PIROTÈCNICA EN LOCALS  

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter 
temporal 

567,70 

G) INCUBADORA DEL TCM 

Per les activitats que s‟instal·lin a la incubadora del TCM se‟ls aplicarà una bonificació 
corresponent al 50% de la taxa que li correspongui segons la seva classificació.  
Les activitats que estiguin instal·lades a la incubadora del TCM i es traslladin al terme 
municipal de Mataró gaudiran d‟una bonificació del 50% de la taxa que li correspongui 
segons la seva classificació. 
Les empreses instal·lades en el Parc Tecnocampus Torres TCM2-TCM3 que traslladin la 
seva activitat a una altre Torre/planta i/o oficina del mateix Parc TCM gaudiran d‟una 
exempció de la taxa que li correspongui segons la seva classificació.  
H) 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, autorització o comunicació municipal:  

• la memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada, juntament amb els 
estudis o les auditories que justifiquin els canvis del procés o de les 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. 
I) Les entitats privades sense ànim de lucre gaudiran d‟una bonificació del 90% de la tarifa 
que els correspongui pagar. 

J) Les cooperatives i les societats anònimes laborals gaudiran d‟un bonificació del 100% de 
la taxa que li correspongui segons la seva classificació.  
K) Tarifa per llicències atorgades o vist-i-plau municipal a la comunicació prèvia a l‟obertura a 

activitats que no han sol•licitat llicència o no han comunicat l‟obertura  abans de l‟inici 
d‟activitat i que la sol•liciten prèvia denúncia: tarifa superior en el 20% a aquella que els 
correspondria pagar si hagués estat sol•licitada la llicència prèviament. 

L) Es bonificarà en un 60% la taxa de llicència d‟obertura d‟establiments per les activitats que 
s‟iniciïn al nostre municipi durant l‟any vigent per persones en situació d‟atur.  
En cas de què la llicència es concedeixi a una entitat sense personalitat jurídica pròpia es 
podrà acollir a la bonificació sempre que totes les persones que formin aquesta entitat 
reuneixin les condicions o requisits previstos en aquest apartat.  
Per acreditar la situació d‟atur, s‟haurà d‟aportar documentació pertinent on s‟especifiqui que 

està en situació d‟atur amb una antiguitat mínima de tres mesos, o bé certificat de vida 
laboral, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.  
Aquesta bonificació no és acumulable amb la subvenció del 50% per tenir menys de 30 anys. 

M) Es bonificarà en un 75% la taxa de llicència d‟obertura d‟establiments per les activitats que 
s‟iniciïn al nostre municipi durant l‟any vigent per persones menors de 30 anys en situació 
d‟atur. 
 
g) Modificar la disposició final quarta, que queda redactada així: 
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“ QUARTA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l‟article 6, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.11.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
 
a) Preveure l’exempció de la taxa per als tendals de façana extensibles per activitats 
econòmiques, així com per pissarres d’establiments de restauració, al costat de la pròpia façana 

o col·locades dins de l’espai concedit de la terrassa. 
En alguns casos aquests elements ja estan tributant per altres taxes que graven l’ocupació de la via 
pública, com ara les terrasses.  
L’epígraf A.5.4 de l’article 5 queda redactat així:   

A.5.4. Pissarres, triangles i expositors d‟activitats per 
unitat i any. Es troben exempts els tendals de façana 
extensibles d‟activitats econòmiques i les pissarres dels 
establiments de restauració, al costat de la pròpia 
façana o col·locades dins de l‟espai concedit de terrassa 

Si 20,00 

 
b) Incrementar un 50% la taxa dels caixers automàtics. La quota establerta a l’article 5 passa de 
300 a 450 euros. 
L’apartat A.2 de l’article 5 queda redactat de la següent manera:  
A.2. CAIXERS AUTOMÀTICS, TAULELLS DE VENDA I ALTRES ELEMENTS GENERADORS 
D’ACTIVITATS SITUATS AL PLA DE FAÇANA 

A.2.1. Caixers automàtics. Activitat anual per unitat i any  Si 450,00 
A.2.2.a) Taulells de venda i altres elements generadors d‟activitat per 
unitat –fins 4 ml i any Si 112,85 

A.2.2.b) Per cada ml d‟excés d‟amplada respecte als 4ml Si 25% del 
preu unitari 

 
c) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 

“ SEGONA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l‟article 5, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.14.-  TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL  
 
 
a) Suprimir a l’article 3.1 la referència a la telefonia mòbil, d’acord amb els pronunciaments del 

Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de  la Unió Europea. 
l’article 3.1 queda redactat així: 

“ 1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d‟aigua, de 

subministrament de gas, electricitat, telèfon fix i altres d‟anàlogues, com també les empreses que 
exploten la xarxa de comunicació interna, mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o 
qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  
A aquests efectes, s‟inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses  
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos . “ 

 
b) Establir que la gestió del tribut es fa pel règim de declaració per la persona contribuent i 
posterior liquidació per l’Ajuntament, en lloc del d’autoliquidació.  
L’article 9 quedaria redactat així: 

“1. S‟estableix el règim d‟autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei 
d‟interès general, comporta l‟obligació de fer constar aquesta circumstància a l‟autoliquidació 
del trimestre corresponent així com la data de finalització.  
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2. La data de la presentació finalitzarà l‟últim dia del mes següent o l‟immediat hàbil posterior a 
cada trimestre natural. Es presentarà a l‟Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 

subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d‟ingressos percebuts per 
cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l‟article 5.3 d‟aquesta 
Ordenança. 
La quantia total d‟ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l‟apartat a) de 
l‟esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o 
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.  
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d‟acreditar la quantitat satisfeta al titular de 
les xarxes per tal de justificar la minoració d‟ingressos a què es refereix l‟article 6.2 de la 
present Ordenança. 
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d‟aquest article 
comportarà l‟exigència dels recàrrecs d‟extemporaneïtat, segons el que preveu l‟article 27 de la 
Llei general tributaria. ” 

 
c) Establir el mateix respecte de l’article 10.1, el qual ha de fer referència a la declaració i no pas 
a l’autoliquidació.  
L’apartat primer de l’article 10 adopta el següent redactat:  

“ 1. La manca d‟ingrés del deute tributari que resulta de la liquidació correcta de la taxa dins els 
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l‟article 191 de la 

Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l‟esmentat article. “  
 
d) S’afegeix una disposició final segona, relativa a les darreres modificacions operades en 
l’ordenança.  
Les disposicions finals queden redactades així:  

“ DISPOSICIONS FINALS 
PRIMERA -  En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplica 
l'Ordenança fiscal general. 
SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels article 5, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.16.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS 
 
a) Homogeneïtzar l’import de la taxa de les parades de mercats de venda no sedentària pels 6 
mercats de venda no sedentària de Mataró passant tots a pagar 6,15 € per metre lineal i mes.  
D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró, l’horari 
de les 6 parades del mercat de la Plaça Gran és de dimarts a dijous en horari de matí, els divendres en 
horari de matí i tarda i els dissabtes en horari de matí.  
 
Aquest horari extens no és reprodueix en els altres 5 mercats de venda no sedentària de Mataró, amb 
un total de 375 parades, ja que només poden instal·lar-se un dia a la setmana en horari de matí. 
 
No obstant això, la taxa que paguen per l’ocupació de les parades és paradoxalment contrària, és a dir, 
les 6 parades que ocupen la via pública en més ocasions i més hores és inferior a la que paguen les 
altres 375 parades: 
 
Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes:   7,40 € 
Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça Gran, per metre lineal i mes:  4,90 € 
 
Per una altra banda, cal assenyalar que el % de cobertura de les despeses del mercat de la Plaça Gran 
és de, aproximadament, el 6,41 %, mentre de la resta de mercats és del 65,20 %.  
La intenció és homogeneïtzar la quota de les parades de mercat de venda no sedentària, de manera 
que les parades de la Plaça Gran sigui del 6,15 € l’any 2016 i de 7,40 € l ’any 2017. 
L’epígraf afectat de l’article 5 queda redactat així:  
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Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre lineal i 
mes 6,15 € 

 
b) Reorganitzar la taxa per l’ocupació eventual de les parades de venda no sedentària.  
Aquesta taxa s’utilitzava quan una empresa o entitat sol·licitava ocupar un espai en els mercats de 

venda no sedentària durant un dia, per fer alguna promoció, i entenem que aquest supòsit queda recollit 
en la taxa 3.11 “Taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública i per la utilització privativa i 
aprofitament especial del domini públic municipal”, apartat C.3.3  Altres ocupacions no classificades en 

cap altre apartat o ordenança: Ocasionals, preu per m2 i dia o fracció. 
Conseqüentment, es proposa suprimir el següent epígraf: 
  
 
 
c) Respecte de les activitats amb finalitat comercial realitzades per empreses externes a la 
planta de venda: Espai Demo, es proposa regular unes tarifes per a les empreses que només 
volen utilitzar aquest espai durant alguna fracció del dia. S’estableix la tarifa de 70€ per ½ dia; 
20€ per hora o fracció. 
 
Aquest epígraf queda redactat així: 
Activitats amb finalitat comercial realitzades per empreses 
externes a la planta de venda: Espai Demo 

124 € per dia. Reducció 30% del preu per 

activitats de 3 o més dies consecutius. 70€ 
per ½ dia; 20€ per hora o fracció 

 
d) Modificar la disposició final, que queda redactada així: 

“ Aquesta ordenança, que va ser aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en la sessió celebrada el dia 
20 de desembre de 2012, començà a regir l‟1 de gener de 2013, i es mantindrà en vigor mentre 

no se n‟acordi la modificació o derogació. 
Les darreres modificacions han estat les de l‟article 5 amb efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.18.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
 
a) Prorratejar a la baixa la quota del cens dels animals, ja que fins ara la quota ha estat sempre 
anual. Es proposa reduir-la en el cas de baixa per defunció de l’animal.  
La taxa 15 de l’article 5 queda redactada de la següent manera:  
15) Tinença animals de companyia (anual i irreductible, llevat del cas de defunció de l‟animal 

de companyia, cas en què la quota es prorratejarà per mesos naturals, incloent -hi el de la 
data de defunció de l‟animal de companyia). Estan exclosos del pagament de la taxa els 
gossos pigall.   

30,00 

 
b) Modificar la disposició final tercera , que queda redactada així: 

“ TERCERA.  
La darrera modificació d‟aquest Ordenança ha estat la de l‟ article 5, amb efectes de l‟1 de gener de 
2016 i és vigent mentre no se n'acordi la derogació o modificació. “ 

 

 

 

3  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DELS PREUS PÚBLICS. 

Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes 7,40 € 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix el procediment per a l'aprovació i la modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels preus públics. 
 
A l'empara del que preveu l'article 17 d'aquesta esmentada norma, cal aprovar expressament 
els preus públics de nova creació i la modificació o la supressió dels ja existents. 
 
 
Primer.- Modificacions proposades.  
 
En l’annex que s’acompanya (amb número 4) es detallen les modificacions fetes en els preus 
públics: 
 
a) En general es mantenen els imports de tots els preus públics, llevat del preu dels casquets 
de bany, que baixa de 5,00 a 3,00 euros, així com dels preus públics de les fires (promoció 
econòmica), que s’incrementen un 2,1%. 
 
b) Per aquest exercici s’ha creat un nou preu públic de 3,00 euros per activitats extraordinàries 
puntuals, dins dels preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals. 
 
 
Segon. Fonaments jurídics 
 
1. L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes locals, preveu la possibilitat que les entitats locals puguin 
establir i modificar els preus públics per la prestació dels serveis o la realització de les 
activitats de la seva competència, sempre que aquests siguin de recepció voluntària per les 
persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2. Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots els 
casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i dels preus públics de la Llei 
reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent 
informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26,  44 i 47 del vigent 
TRLRHL. 
 
3. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i veient 
l’annex que s’acompanya, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es 
modifica. 
 
4. En el cas de la imposició de nous preus públics, les Ordenances s’hauran d'aprovar 
simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
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5. L'òrgan competent per a l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és 
el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s’adopta  per majoria 
simple. 
 
Per tot això, es proposa  al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016, el preu públic de nova creació que s’ha 
anomenat abans i figura detallat a l’annex (amb número 4), el qual s’acompanya i aprova, i 
acordar la seva aplicació. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016, les modificacions dels preceptes de les 
ordenances  reguladores dels preus públics ja existents, segons es detalla a l’annex (amb 
número 4), el qual s’acompanya i s’aprova. 
  
Tercer.- Exposar al públic aquests acords provisionals en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
així com el text de les modificacions fetes a les ordenances reguladores dels preus públics. 
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.” 
 
 
 

ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
 
4.1.-  PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.  
 
En relació amb els preus dels altres serveis de la piscina, es proposa reduir el preu dels casquets de 
bany (de 5,00 a 3,00 euros), atès que el preu de cost és de 2,35 euros. 
 
També es proposa crear un nou preu (3,00 euros) per activitats extraordinàries puntuals, com classes 
de millora de la tècnica, d’activitats aquàtiques dirigides lúdiques, d’habilitats aquàtiques, d’entrenament 

per competició escolar o assessorament tècnic sala fitness. Aquest preu és inferior al preu de qualsevol 
sessió de curset (si dividim el preu del curset entre les sessions que es fan cada mes).  
 
El redactat d’aquests dos preus queda redactat així:  
 
D.- ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA  

 - Activitats extraordinàries puntuals (preu/sessió), 
classes de millora tècnica, activitats aquàtiques 
dirigides lúdiques, d‟habilitats aquàtiques, 
d‟entrenament per competició escolar o 

3,00 
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assessorament tècnic sala de fitness 

- Casquet de bany 3,00 

 
 
 
4.3.-  PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS 
 
Es proposa especificar que cal afegir l’IVA als preus indicats.  
 
S’afegeix el següent redactat: 
 

“ NOTA: en aquests preus públics no figura l‟IVA, que s‟hi haurà d‟incorporar al moment del seu 
pagament. “ 

 
 
4.5.- PREUS PÚBLICS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Incrementar els preus de les fires el 2,1%. 
 
El quadre queda així: 
 
FIRA 2016 

  

Fira de Sant Ponç 40,10 €/m
2 

Fira d‟atraccions: espais fins a 100 m
2 al recinte firal. 15,99 €/m

2 

Fira d‟atraccions: espais fins a 100 m
2 a altres zones 13,33 €/m

2 

Fira d‟atraccions: espais de 101 m
2 a 200 m2 al recinte 

firal. 
13,67 €/m

2 

Fira d‟atraccions: espais de 101 m
2 a 200 m2 a altres 

zones. 11,39 €/m
2 

Fira d‟atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 al recinte 
firal. 

11,62 €/m
2 

Fira d‟atraccions: espais de 201 m
2 a 300 m2 a altres 

zones. 
9,68 €/m

2 

Fira d‟atraccions: espais de 301 m
2 o més al recinte firal. 8,59 €/m

2 

Fira d‟atraccions: espais de 301 m
2 o més a altres zones. 8,42 €/m

2 

Fira d‟atraccions: bars 19,54 €/m
2 

Fireta de primavera 19,54 €/m
2 

Fira de pessebres i ornaments de Nadal 105,23 €/m
2 

 
 
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS 
 
Aclarir el redactat dels apartats 2 i 3 de l’article 4 per a fer-lo més entenedor i eliminar alguns termes 
confusos. 
 
L’article 4 queda redactat així: 
 

“Article 4. Exempció pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials 
mitjançant gestor homologat 
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1.- Estaran exempts els titulars d‟activitats generadores de residus comercials i industrials 
assimilables, que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren 
separadament a un gestor autoritzat per l‟Agència de Residus de Catalunya, i homologat per 
l‟Ajuntament de Mataró. No obstant això, restaran obligats al pagament aquells contribuents que 
només acreditin la recollida per gestor autoritzat d‟una part dels residus generats, en la part de 
la fracció no acreditada correctament. 

 
2.- Els titulars dels supòsits del punt anterior vindran obligats a acreditar, anualment i davant 
l‟Ajuntament, aquesta circumstància, mitjançant la documentació corresponent a l‟exercici 
anterior. 

 
Aquest acreditament s‟haurà d‟efectuar mitjançant la presentació d‟una declaració, segons 
model aprovat per l‟Ajuntament, on consti les següents dades:  

 
 Dades identificatives del productor, descripció de l‟activitat, superfície.  
 
 Especificació de per quina o quines fraccions de residus fan ús d‟un gestor privat.  

 
 Dades del gestor. 

 
A aquesta declaració s‟adjuntarà la següent documentació: 
 
  Contracte entre productor/posseïdor i gestor privat, que acrediti que la totalitat del residus 

generats es recullen i gestionen separadament. 
 
 Justificant de la homologació del gestor de residus 
 
 Fulls de seguiment (albarans, factures) que acreditin el lliurament dels residus del 

productor/posseïdor al transportista per portar-los fins el gestor. 
 
 Justificant de recepció dels residus lliurat pel gestor al productor/posseïdor en el moment de 

la seva recepció. 
 

La declaració anterior juntament amb la documentació adjunta s‟hauran de presentar, dintre del 
primer trimestre de cada any, a aquest Ajuntament per tenir efectes en el padró de l‟any en curs.  

 
La documentació presentada servirà per acreditar la gestió mit jançant gestor privat de l‟exercici 
anterior. En cas de no poder acreditar la gestió privada d‟alguna o totes les fraccions s‟emetrà la  
liquidació complementària de l‟exercici anterior del preu públic per aquestes fraccions i a més amb 

la inclusió en el padró de l‟any en curs. 
 

3.-  Cas que no es porti a terme l‟esmentat acreditament, l‟Ajuntament considerarà que el titular de 

l‟activitat generadora d‟aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s‟acull al 
sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició d‟obligat al pagament del preu públic aquí regulat.“ 

 

 

 



 32 

4  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DE LES TARIFES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“FETS 
 
Es proposa en aquest expedient l’aprovació de la modificació de les tarifes per a l’exercici 
2016.  
 
Les modificacions que es proposen en relació amb les tarifes ja existents estan detallades a 
l’annex que acompanya aquesta proposta (annex 5) i només afecten la tarifa de l‟aigua, 
d’acord amb la proposta formulada per l’empresa municipal Aigües de Mataró, la qual en la 
documentació aportada i que consta a l’expedient, explica i justifica el per què dels canvis que 
proposa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, disposa en els seus articles 297 i següents que en la reglamentació del servei 
públic que s’ofereix s’han de preveure els mecanismes de cobertura i en la concreció de les 
tarifes s’ha de respectar la regla de la Unió Europea que prohibeix l’establiment d’aquestes 
quan no són equitatives. 
 
Les tarifes han d’ésser suficients per a l’autofinançament dels servei i correspon al ple de 
l’entitat local aprovar definitivament la creació i la modificació de les tarifes dels serveis de la 
seva competència. 
 
És per això, que es proposa al ple de la Corporac ió l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2016, la modificació de les tarifes que es 
detallen a l’annex (amb número 5) que acompanya aquest expedient i que són les següents: 
 

- 5.1 Tarifa de l’aigua. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest acord provisional  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així 
com el text complert de  les tarifes que es moifiquen. 
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP) i en un dels diaris de major difusió de la província. 
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Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense haver-se presentat cap reclamació, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.” 

 

 

ANNEX  5.- TARIFES  
 

5.1. TARIFA DE L’AIGUA  

 
a) Es proposa reduir la tarifa social, la qual passa de  0,2492 €/m

3 a  0,10 €/m
3. S’elimina la 

referència a què aquest preu unitari era el mateix que el vigent l’any 2012.   
 
El redactat de l’últim paràgraf de l’article 5 queda així:  
 

“ (*2) Tarifa social: a aquells abonats que l‟Agència Catalana de l‟Aigua els reconegui el dret de 

disposar de tarifa social en l‟aplicació del cànon de l‟aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per al 
bloc 1 dels subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m

3
. “ 

 
b) Modificar la disposició final, que queda redactada així: 
 
 
          “ DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present normativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de 
desembre de 2010, va entrar en vigor al dia 1 de gener de 2011 i regirà fins la seva modificació 
o derogació expressa. La darrera modificació ha estat la de l‟article 5 amb efectes 1 de gener 
de 2016. “ 

 

 

 

 

 

5   -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES 

DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ 

D'OBRES DE REHABILITACIÓ EN SECTORS DE LA CIUTAT 

AFECTATS PER LA LLEI DE BARRIS, PER A L'EXERCICI 2016. 
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
“Donats els moments de dificultats econòmiques per a les famílies que, entre altres coses, és 
un factor determinant per a la no realització de les obres de manteniment dels edificis 
d’habitatges, es considera convenient l’establiment de subvencions per a fomentar els treballs 
de rehabilitació en aquelles zones més deprimides de la ciutat que tenen o han tingut una Llei 
de Barris. 

          
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i de la 
taxa per les llicències urbanístiques, en la realització de les següents actuacions: 
 
1. L’arranjament d’edificis amb patologies estructurals. 
2. Les actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatges. 
3. Les obres relacionades amb la col·locació d’ascensors en edificis d’habitatges que no 
disposin prèviament d’aparell elevador. 
4. La rehabilitació d’habitatges per d’obtenir l’habitabilitat adequada, per estalviar consum 
energètic, o per adaptar l’habitatge a canvis relacionats amb l’aigua, el gas, l’electricitat, la 
protecció antiincendis, el sanejament o la supressió de barreres arquitectòniques. 

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de concessió de subvencions per a la 
realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a 
l'exercici 2016. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 

interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les 
presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de les 
convocatòries.” 
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6  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI I DE 

LA TAXA DE LA BROSSA DOMICILIÀRIA PER RAONS SOCIALS, PER 

A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“Es proposa en el present acord l’aprovació provisional de les següents bases de 
subvencions: 
 
I) La concessió de subvencions a famílies monoparentals per a pagar l’Impost sobre els 
béns immobles (IBI). 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família 
monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns 
immobles corresponent al seu habitatge habitual. 
 
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les persones 
titulars de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als subjectes passius 
propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa. 
 
També es preveu una subvenció sobre l’impost sobre els béns immobles en relació amb les 
finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o 
esfondrament d’aquestes. 
 
II) La concessió de subvencions a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós per 
a pagar l’Impost sobre els béns immobles (IBI). 
 
Aquesta subvenció està adreçada a les persones que siguin pensionistes, jubilades i en atur 
forçós, d’acord amb els requisits establerts a les bases. Aquestes persones tenen dret a la 
subvenció d’un màxim del 34% de la quota de l’IBI urbà. 
 
III) La concessió de subvencions a persones titulars del carnet blau o persones 
pensionistes, jubilades o en atur forçós amb escassos recursos econòmics per a pagar 
la taxa de la recollida, tractament i eliminació de la brossa domiciliària. 
 
Podran ser beneficiàries de la subvenció de la taxa de la recollida, tractament i eliminació de 
la brossa domiciliària les persones que constin com a contribuents o estiguin obligades al seu 
pagament l’any en el qual es sol·liciti per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que 
haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, i que siguin persones físiques pensionistes, 
jubilats i persones en atur forçós amb escassos recursos econòmics; o bé totes les persones 
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que disposin del títol de carnet blau vinculat a la taxa de la recollida, tractament i eliminació de 
la brossa domiciliària. 
 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de concessió de subvencions per al 
pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, per a l'exercici 2016. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 

interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les 

presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de les 
convocatòries.” 

 
 

 

 

7  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALS PROPIETARIS 

D’HABITATGES QUE ELS CEDEIXIN A LA BORSA DE LLOGUER, PER 

A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“Atesa la necessitat d’habitatges de lloguer a preus justos o socials per fer front a la demanda 
de gran nombre de famílies desnonades i vist que els parc d’habitatge públic és insuficient, es 
considera convenient establir unes subvencions amb la finalitat d’incentivar l’aportació 
d’habitatge privat que ajudi a mitigar el problema. 
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Les presents bases regulen i fixen els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions de l’impost sobre bens immobles d’aquells habitatges desocupats que es 
cedeixin a la Borsa de lloguer. 

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de concessió de subvencions per als 
propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2016. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 

interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les 

presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de les 
convocatòries.” 
 
 

 

 

8  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT 

ECONÒMICA, PER A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
“Ateses les dades d’atur de Mataró, de més del 20%, especialment entre les persones joves i 
les majors de 44 anys, es considera convenient la concessió de subvencions amb la finalitat 
de fomentar la implantació a Mataró d’activitats econòmiques, ja siguin del sector serveis com 
de la indústria, així com impulsar la dinamització comercial. 
 
Les subvencions regulades en les presents bases són per als següents tributs i preus públics:  
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1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), quan amb motiu de l’execució 
de l’obra es contracti, de forma indefinida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim 
de 3 mesos. 
 
2. Taxa per les llicències urbanístiques, quan amb motiu de l’execució de la llicència es 
contracti, de forma indefinida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos. 
 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), en el supòsit d’adquisició d’un 
vehicle destinat a una activitat empresarial o comercial, quan l’ús del mateix sigui 
imprescindible per al seu desenvolupament. 
 
4. Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a 
l’inici de l’activitat:  
 
a) Activitats que s’estableixin a Mataró per persones menors de 30 anys. 
b) Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC i que generin dos llocs de treball, 
com a mínim. 
c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat. 
d) Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin 
a un polígon industrial. 
e) Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que 
s’instal·lin en un polígon industrial. 
f) Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es 
dediquin a la fabricació o instal·lació d’energies renovables. 
g) Activitats comercials, incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) 
quin període d’obertura no excedeixi d’un mes de durada. 
 
5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 
aprofitament especial del domini públic municipal, quan amb motiu de l’autorització d’una nova 
terrassa es contracti, de forma indefinida o fix discontinua: 
 
- Persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos). 
- Persones aturades menors de 30 anys. 
 
6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials 
assimilables als municipals i gestió d’altres residus especials, quan amb motiu de l’activitat es 
contracti: 

 
a) Joves de fins a 30 anys, en el marc del programa Fem Ocupació Jove, per un termini de 6     
mesos.  
b) Persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos), majors 
de 44 anys, per un període mínim d’1 any. 

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de concessió de subvencions per al 
foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2016. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 

interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les 

presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de les 
convocatòries.” 

 
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a les exposicions dels diferents 

grups municipals 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que en els mesos que porta 

al Consistori ha pogut corroborar que tenim una lacra que es diu PUMSA, la qual ens fa pagar 

contínuament interessos d'un deute que al ritme que portem no s’acabarà mai. D'altra banda, 

aquests interessos beneficien únicament als bancs els quals han estat rescatats a la vegada 

amb diners públics. 

 

D'altra banda, tot i que hi ha una necessitat social urgent per assistir a moltes persones que 

no arriben a final de mes destinem gaire be 300.000'.€ anuals només pel funcionament dels 

grups municipals també amb diners públics i desprès se’ns omple la boca dient que lluitem 

pels interessos de la gent. 

 

Aquests són uns exemples de la realitat d'aquest Ajuntament i avui ens toca parlar de les 

modificacions de les ordenances fiscals. 

 

Respecte de les modificacions, el concepte qui més té més paga, precepte que ja es va 

reivindicar l'any passat, resulta que una vegada revisades les ordenances fiscals podem 

afirmar que ara per ara aquesta no ha estat las premissa a seguir. Al nostre entendre, les 

tarifes que s’haurien d’aplicar haurien de girar en torn de l’ unitat familiar i de les seves 

circumstàncies d’una manera integral, sent conscients del temps en el que vivim, i tenint en 

compte que moltes famílies no poder fer front al pagament dels impostos. Si no poden 
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comprar menjar com podran pagar els impostos ? El que hauriem de fer en canvi és ampliar el 

pressupost destinat a fons social i donar cobertura a qui no percep cap prestació.  

 

En quant al tema de bonificacions plantejat, va adreçat a determinades persones per la seva 

especial vulnerabilitat, ho trobem adequat i necessari, però, tristament, no contempla el grup 

de dones víctimes de violència de gènere. Considerem que han de ser incloses i s’ han de 

tenir en compte a l'hora de la concessió d’aquest tipus de subvencions/bonificacions. 

 

Per un altre banda, concedir subvencions als propietaris d'habitatges que els cedeixin a la 

borsa de lloguer en sembla una mesura molt positiva, però pensem que no és de rebut que les 

grans empreses tinguin els mateixos beneficis que un particular, resultant que aquestes 

empreses amb una gran cartera d'habitatges, molts provinents de desnonaments, tindran els 

mateixos beneficis que un particular no havent de contribuir a l'IBI, exempts de l'IBI al 

100%,els grans holding, fons voltors, els bancs, en definitiva, els grans usurers del mercat. 

Als bancs, ja en tenim prou de pagar-los un deute que ni tan sols l'hem adquirit els que avui hi 

som presents en aquest consistori i que estem pagant el conjunt de la ciutadania. 

 

Per tot l' exposat anteriorment ens abstindrem en els punt 1, 2, 3, 4, 5 i 8. Votarem en contra 

els 6 i 7. Presentarem les al·legacions que considerem i que estem segurs contribuiran a 

millorar aquestes modificacions i, si el govern les accepta, faran que en conseqüència variï el 

nostre vot. I per finalitzar una pregunta. ¿Els locals, vivendes, instal·lacions propietat de 

confessions religioses, paguen IBI i taxes d'escombreries?  

 

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 

– Esquerra Unida i Alternativa, exposa que a ningú se li escapa que l’aprovació de les 

ordenances fiscals esdevé un moment important, cabdal pel que fa a la política municipal, no 

en va les ordenances serveixen per recaptar els diners que són necessaris per poder fer front 

a les necessitats del nostre municipi. Unes ordenances que van lligades al pressupost que de 

moment només hem albirat en la forma de marc pressupostari. 

 

Des de la nostre formació i en arribar aquest moment de la presentació per a la seva 

aprovació de les ordenances fiscals, tornem a reclamar com fem cada any, de fet, una reforma 
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necessària i inajornable del finançament local perquè ens doti i ho necessitem d’uns ingressos 

més que suficients, doncs, que els que ens proporcionen les ordenances fiscals i esperem que 

aquest any vagi de debó i que un canvi substancial de correlació de forces en el Parlament 

espanyol, ens permeti i faci possible aquesta anhelada reforma del finançament local. 

L’esperança no es perd mai al menys per part nostre. 

 

Bé, un deficit de finançament que tot s’ha de dir, a més a més, es veu agreujat per els deutes 

que la Generalitat té contrets amb l’Ajuntament de Mataró i que, per tant,  també hauriem de 

considerar com un element important en l’infrafinançament. Nosaltres no compartim aquesta 

decissió que prenen alguns governs de congelar els impostos per tothom. Nosaltres el que 

defensem, hem defensat cada any, un  darrera l’altre, és el concepte de la progresivitat fiscal,  

és a dir, que pagui més qui més té. Per a nosaltres aquesta és una qüestió de justícia social i  

per abordar-lo i fer-ho possible el meu grup va portar una resolució al ple al mandat anterior 

de tarifació social que anava en aquesta línea; i part del discurs me l’ha trepitjat el Sr. Jérez, 

gràcies, perquè jo ara feia precisament un esment a aquesta tarifació social que no ha estat 

desenvolupada. 

 

Vosté ens acaba de dir que això ho reprendran, espero que amb un calendari ben definit i que 

no quedi en no res com va passar en el mandat anterior que van fer una o dues reunions 

d’aquesta comissió i va quedar en no res. Li recordo, a més a més per si no ho sap, Sr. Jérez, 

que els nostre grup, precissament a Aigües de Mataró, va presentar una propost molt 

detallada, molt tècnica, jo diría que molt ben treballada, sobre tarificació social pel que fa 

precissament a la companyia de l’aigüa i sobre com s’havien de repercutir els esforços per 

pagar l’aigüa entre les famílies que més teníen i les que menys teníen. M’agradaría reprendre 

aquest estudi del qual encara esperem resposta per part del govern. Entenem que vostés 

acaben d’entrar però els  seus socis doncs, encara ens deuen aquesta explicació.  

 

En definitiva, que ja fa uns quants anys que els Ajuntaments i tothom ho sap, estem fent front 

a situacions d’extrema pobresa i necessitats de subsistència que fan que aquestes respostes 

que hem de donar a la ciutadania han de ser potents, poderoses però sobre tot immediates. 

Per tant estem obligats i així ho defensem de de Iniciativa-Esquerra Unida i Alternativa a exigir 

unes ordenances fiscals que puguin garantir precissament una previssió d’ingressos suficients 

perquè aquest pressupost de 2016 sigui un pressupost digne. Que sigui un dic de contenció a 

la situació de pobresa que pateixen milers de les nostres famílies a Mataró però també han de 
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ser uns pressupostos que apostin clarament per la creació d’ocupació malgrat que sabem les 

limitacions que té l’Administració Local en aquest sentit.  

 

El nostre criteri, els dos eixos sobre els quals haurà de pivotar el pressupost de l’any 2016 són 

precissament ocupació i bénestar de les persones i, com hem fet cada any durant el període 

d’al·legacions, farem arribar al Govern les nostres propostes per tal de contribuir precissament 

a millorar aquestes ordenances fiscals que permetin garantir millor, si s’escau, els 

compromisos i serveis d’aquest Ajuntament vers els nostres veïns i veïnes. 

 

Per tot el que he exposat, i essent aquesta l’aprovació provisional, doncs, avanço que el 

nostre grup municipal planteja l’abstenció en tots els punts excepte en el punt número 5 que hi 

votarem a favor.  

 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

exposa que les actuals ordenances fiscals estan regulades per la Llei d’Hisendes Locals, una 

Llei d’àmbit espanyol, que imposa un seguit de mesures contraries als interessos populars i 

que representa també una intromissió de l’Estat espanyol en els afers propis de les 

Administracions Públiques Catalanes. L’Estat espanyol ha consentit un infrafinançament local 

que ha facilitat d’institucionalització de l’especulació urbanística, de la bombolla immobiliària 

en el seu moment com a font alternativa en el finançament, que paradoxalment alguns encara 

somien de recuperar. Un infrafinançament que és estructural i que també està destinat a 

afavorir les externalitzacions de serveis o directament la seva privatització. El discurs 

neoliberal ha castrat la capacitat dels municipis de ser veritables agents dinamitzadors 

democràtics de l’activitat econòmica de les nostres ciutats. Les darreres restriccions de la 

autonomia local limiten encara més les competències i el finançament abocant  els nostres 

municipis a una situació d’abisme. És evident, doncs, que ens cal replantejar les bases de la 

fiscalitat local i establir un nou sistema de finançament municipal amb més recursos i que no 

obligui a especular amb el sòl ni a privatitzar serveis públics per obtenir recursos per garantir 

el que són els nostres drets bàsics. 

 

La precarietat de la fiscalitat dels nostres Ajuntaments és, doncs, un aspecte que caldrà 

resoldre de forma prioritària en el procés constituent de la nova República Catalana. 

Emplacem per tant a tots els grups del Ple de l’Ajuntament de Mataró a fer pinya per la 
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consecució d’una Llei d’Hisendes Locals Catalana que redistribueixi els recursos d’una 

manera més equitativa i favorable als municipis i que ampliï les competències municipals a 

totes les xarxes bàsiques de distribució, aigua, energia, telecomunicacions, etc., que elimini el 

lucre en la prestació del serveis públics, que garanteixi la transparència i el control popular i 

que asseguri els drets bàsics de les persones, així com la protecció també del medi ambient.  

 

En aquest sentit, emplacem al Govern de Mataró, a situar la nostre ciutat a l’Ajuntament de 

Mataró, al capdavant dels Ajuntaments Catalans per fer un front comú envers les directius 

centralistes i neoliberals de l’Estat espanyol. Necessitem recursos, sense una fiscalitat 

adequada, sense ingressos suficients, difícilment l’Ajuntament de Mataró podrà desenvolupar 

polítiques socials, culturals i d’impuls econòmic. Els mateixos informes, elaborats pel personal 

tècnic de l’Ajuntament, destaquen que Mataró presenta indicadors de caire social i econòmics 

que alerten del risc de tendir a ser una ciutat dual en la qual les dificultats laborals, 

d’habitatge, de concentració de població immigrada, de menor renda, de nivell de formació es 

concentren justament els barris perifèrics Rocafonda, Palau, Escorxadors, Cerdanyola, per 

nosaltres aquest és un aspecte que és rellevant i que l’hem d’abordar, i només el podrem 

abordar amb una fiscalitat suficient que ara mateix no tenim.  

 

El model de ciutat que volem construir ha de fer front a aquesta situació mitjançant polítiques 

fiscals progressives que prioritzin l’ igualtat d’oportunitats i la redistribució dels escassos 

recursos de que disposa el nostre Ajuntament.  

Ara mateix les ordenances fiscals que se’ns plantegen, doncs, inc ideixen en aproximadament 

una mica més d’un 48% del total dels ingressos municipals. Justament aquí és on cal 

remarcar el descens progressiu d’ingressos  com els procedents d’altres administracions tant 

la Generalitat com la participació en els ingressos d’impostos de l’Estat, la PIE. Se’ns ha 

informat i esperem que el Govern municipal ho faci públic, el compromís de recuperar els 

diners donats de més en la liquidació de la PIE del 2013, l’Estat espanyol ens va reclamar 

1.327.000’.€ que havíem de retornar si mal no recordo en 10 anys vista, i, d’acord amb la 

revisió que resultaria de la participació dels municipis en el total dels ingressos de l’Estat, 

aquesta  quantitat passaria a ser de 632.000’.€. Ens consta que des de Intervenció de 

l’Ajuntament ja s’està a sobre, però pensem que és una xifra prou considerable i que no es 

pot regalar ni un cèntim a un Estat que ens menysprea i ens espolia.  
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Bé, per tant, vista la situació, queda clar que la càrrega que suporten els ciutadans 

bàsicament a traves de l’IBI, és cada cop més considerable i determinant en el pressupost 

municipal. Cada cop paguem més però en canvi com si es tractés d’una broma de mal gust, 

cada cop rebem menys. Estem en una situació de nul·la capacitat d’inversió per culpa del 

deute, un deute que considerem il·legítim i abusiu perquè inclou operacions urbanístiques 

com la de PUMSA i l’edifici del Rengle. 

  

Siguem conscients que al 2016 l’Ajuntament de Mataró assumirà de forma íntegra el deute de 

PUMSA i que la xifra total estimada del deute serà d’uns 142.000.000 €. El Govern 

sociovergent ha fixat com a objectiu prioritari dels pròxims 4 anys reduir l’endeutament un 

75% dels ingressos corrents i en la lògica absurda d’aquest capitalisme en el qual estem 

immersos resulta que a sobre ens proposen endeutar-nos anualment 100.000.000€ per poder 

pagar el deute. Parlem clar, Mataró no té futur si continuem prioritzant els interessos dels 

bancs i de les grans empreses com “Fomento” per tant, les limitacions de l’Estat Espanyol 

afecten tant els nostres ingressos com també a la nostra capacitat de despesa limitada pel 

PSC, PSOE i PP, recordem-ho,  amb la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola i 

la imposició dels dogmes de l’estabilitat i la sostenibilitat financera. Nosaltres, per tant, no 

podem deslligar l’aprovació de les ordenances fiscals del marc pressupostari global. Nosaltres 

volem que abans de recaptar la gent de la nostra ciutat sàpiga a què es destinen els seus 

diners i que se li doni l’oportunitat d’opinar de forma vinculant. En definitiva, nosaltres 

reclamem un exercici de participació i de transparència que aquest Ajuntament no ha fet mai. 

 

Respecte a l’IBI, a partir de les xifres d’execució del pressupost de 2015 a data de setembre 

que se’ns han fet arribar avui mateix, doncs, ja s’assenyala que la recaptació de l’IBI hauria 

suposat 1,2 milions d’euros de més respecte a l’exercici de 2014. El 2016 el Govern ens diu 

que a través de l’IBI vol incrementar un 3,7% la seva recaptació per assolir la xifra de 31,69 

milions d’euros, i bé, l’augment d’aquest impost afecta als usos residencials dels immobles, 

molts dels quals han vist com es revisaven a la baixa els seus valors cadastrals. No obstant 

això, tenint en compte l’impossibilitat d’aplicar la bonificació de l’IBI vigent fins l’any passat, 

ara se’ns proposa doncs un gravamen municipal del tipus general del 0,53% amb l’objectiu de 

mantenir el nivell d’ingressos del 3,75% que estableixen els plans d’ajustaments subscrits  en 

l’anterior  mandat pel Govern municipal anterior i que sembla ser que l’actual Govern no té ni 

la mínima intenció de qüestionar-se. 
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Nosaltres pensem que encara hi ha marge per reduir el gravamen municipal i treballarem per 

reduir l’ impacte d’aquest impost de l’IBI perquè sinó la majoria de la gent pagarà més  diners 

en concepte d’IBI i davant d’aquest augment no ens estranya que la gent se senti espoliada 

perquè el retorn percebut és realment ridícul, perquè com ja hem destacat aquest diners no 

serveixen per millorar la qualitat de vida de la ciutadania atès que es destinen a eixugar deute 

principalment i a organitzar festetes de poca volada com la festa de cel. 

 

També pensem que cal denunciar algunes de les exempcions de l’IBI com les que afecten a 

les dependències de l’Estat o als edificis de l’església catòlica i altres confessions legalment 

reconegudes. Nosaltres pensem que ja va sent hora d’exigir-los que paguin religiosament com 

fan la resta de ciutadans i ciutadanes. Bé, si no hi ha retorn doncs caldrà garantir mesures 

compensatòries i treballarem en aquest sentit per millorar-ho. Respecte a l’IAE ens proposen 

un augment compensatori del 3,75% en la classificació dels carrers...  

 

El Sr. Alcalde recorda al Sr. Cuellar que està a punt de finalitzar el temps concedit per a la 

seva intervenció. 

 

En resum, farem una abstenció crítica a aquesta aprovació de les ordenances fiscals, taxes, 

preus públics i tarifes perquè la situem dins la lògica continuada dels últims anys i anunciem 

que treballarem d’una forma constructiva per millorar en el que calgui. 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, exposa que havia enfocat la meva intervenció en nou govern, nous temps, nou 

mandat, el que no m’esperava eren “viejos tópicos” i sentir algunes coses que ja porto molts 

anys sentint; i una demanda Sr. Alcalde, li demanaria que tornés a explicar què és la 

Participació en els Ingressos de l‟Estat (PIE) perquè sembla que algú no se n’entera del què 

és i prefereix parlar d’altres coses probablement per dissimular la ignorància que té sobre els 

temes de la ciutat. 

 

Bé, dit això, el que volia fer  també és agrair al Sr. Juan Carlos Jerez la bona predisposició 

que ha tingut, doncs, a fer-nos arribar tota la informació i a parlar tant com ha sigut possible i 

tant com ha estat necessari sobre aquest tema i com que estem davant una aprovació inicial 
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de les ordenances fiscals de la ciutat de Mataró, no oblidem de la ciutat de Mataró en tot cas 

el que farem serà també un vot provisional que esperem pugui ser doncs millorat i canviat en 

el període d’al·legacions i per tant en una que crec que tots els grups estem desitjant fer. 

 

Quan deia que començaria amb els nous temps i nou govern, també vull fer referència a quina 

ha sigut la situació en aquest Ajuntament. Avui, com deia el Sr. Cuellar, ens han passat una 

liquidació d’un pressupost que és un pressupost irreal que no va existir. Entenc que aquesta 

vegada sí que farem les coses ben fetes i tindrem unes ordenances fiscals que estaran 

integrades dins d’un projecte d’actuació municipal i dins d’un marc pressupostari al qual també 

s’ha fet referència i del que en bona part subministren la benzina necessària per a exercir la 

despesa. Però per fixar la nostra posició no volem oblidar, no volem marxar de Mataró i volem 

situar una mica quina és la situació que tenim. S’ha dit moltes vegades però no ens cansarem 

de repetir-ho perquè és la realitat perquè jo crec que tothom ha de tenir-ho molt present. 

Estem a la ciutat gran de Catalunya amb la taxa d’atur més alta i amb una de les ciutats de 

Catalunya amb taxes més baixes de formació. Quina és la conseqüència d’això?, doncs que 

tenim molta, moltíssima gent, que ho ha passat molt malament, que ho està passant molt 

malament i també moltíssima gent amb uns ingressos molt baixos i això és important no 

oblidar-ho a l’hora d’aprovar aquestes ordenances que al final són la pressió fiscal que aquest 

Ajuntament exercirà sobre els seus ciutadans per donar els serveis.  

 

Ens sembla molt important, ha dit abans una cosa el Sr. Jerez que aquestes ordenances i les 

anteriors i el pressupost vindrà molt marcat pel Pla d’Ajust que en el seu moment varem votar i 

nosaltres varem donar el suport, però per donar suport a aquest Pla d’Ajust i per arribar a les 

xifres que aquest Pla d’Ajust ens marca i han dues possibilitats: una és ingressar més i una 

altra és reduir maquinària municipal. Nosaltres creiem i de fet estem convençuts que es va 

optar en el seu moment per augmentar la pressió fiscal amb molta més mesura que no pas 

per disminuir la maquinària municipal. 

 

Al final quan un es posa a mirar aquests números i quan un assisteix a una comissió 

informativa, sovint té aquesta sensació, que al final fem unes ordenances que estan molt 

lligades a mantenir aquesta maquinària oblidant una mica quina és la situació de la ciutat. Un 

altre dels factors que pensem que no es pot obviar i que no es pot oblidar en el moment de 

treballar aquestes ordenances fiscals si acabem de donar suport a les mateixes o no és 

l’evolució que han tingut els impostos durant els últims anys, sembla contradictori de fet, per a 
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nosaltres ho és, que en els moments de crisi més forta, amb la situació socioeconòmica que 

tenim, amb els ingressos que tenen les nostres famílies de mitjana, es troben que precisament 

en aquests moments la pressió fiscal hagi augmentat, i ha augmentat l’IBI però també d’un 

impost com pot ser el de les plusvàlues, que en aquest any ens permetrà recaptar 1.200.000 

euros més del que teníem pressupostat, és a dir, amb la liquidació del tercer trimestre, aquest 

import ens suposarà un 122% més del que teníem pressupostat. No oblidem que vol dir la 

plusvàlua, vol dir que una senyora o senyor a que se li acaba de morir el seu cònjuge ha de 

pagar una quantitat de la plusvàlua de la seva vivenda que no li suposa cap benefici i que, en 

canvi, sí que li suposa una despesa molt sovint important, quan es tracta sobretot de pensions 

baixes. Ens podem trobar també en situacions en que una família hagin mort els pares i en 

poc temps l’Ajuntament hagi cobrat la plusvàlua més d’una vegada perquè primer l’ha pagar 

un dels  cònjuges, el que queda vidu, i després la tornen a pagar els fills. Per tant, de la 

equanimitat de la necessitat de que aquests impostos doncs, siguin equànimes doncs, no és 

menor. Mirin, ens trobem com els hi dic amb una situació que hem d’optar o rebaixem 

maquinària municipal, la fem més eficient i també més barata o apretem més els nostres 

conciutadans, que això és el que ha estat passant. 

Podríem entendre la situació de l’IBI, la podríem entendre perquè és un import que ve molt 

marcat tot i que és profundament injust perquè al final acabaran pagant més aquells que tenen 

les vivendes més modestes, que també s’ha mencionat aquí i costa d’entendre a més a més 

quan durant aquest exercici també en aquesta liquidació del tercer trimestre i per tant 

pràcticament segur per tot l’exercici perquè ja porten tres de quatre, doncs, acabarem 

recaptant 400.000 euros més també dels que estaven previstos. 

 

És cert que hi ha algunes taxes i alguns preus que baixen com per exemple el de circulació, 

però també és cert que el tenim en el topall més alt del possible sobre aquest impost o sigui 

de possibilitat de pagament d’aquest impost. Per tant, com els hi deia, nosaltres valoraríem 

quina és la situació de la Ciutat i també valoraríem quin és l’històric, com a mínim, dels últims 

anys d’evolució d’aquest impostos, preus públics i taxes municipals i per tant el que farem avui 

serà, ja els hi anuncio, abstenir-nos el en punt 1, 2, 3 i 4 i votarem favorablement en els 5, 6, 

7, i 8, i què és el què farem a partir d’ara, doncs, com han dit els companys que ens han 

precedit i com entenc que diran la resta de companys, presentarem una sèrie d’al·legacions 

de les quals per nosaltres hi ha unes quantes línies que ens semblen infranquejables. Un, és 

establir alguns nous criteris per accedir a les bonificacions igual que s’ha fet el tema del segon 

vehicle que no s’utilitza, també hi ha una realitat a la ciutat i és que molta gent s’està  quedant 
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fora d’aquestes bonificacions perquè un dels requisits que els hi demana és que no tinguin 

una segona propietat que no sigui la vivenda habitual, quan tots sabem i coneixem a 

moltíssima gent que té aquesta segona propietat però que bé és impossible que la llogui o bé 

el que rep a canvi és tant, tant poc finalment dels seus ingressos els hi suposa molt poc. 

Pensem que cal estudiar, que cal aprofundir en aquest tema, igual que s’ha fet en la línea del 

que s’ha fet el segon vehicle doncs cal estudiar-ho i cal aprofundir-hi. 

 

Ens sembla molt important tornar a incidir, avui s’aprovaran algunes provisionalment però ens 

sembla molt important tornar a incidir, en l’ introducció de bonificacions per tal d’impulsar 

l’activitat econòmica a la Ciutat. 

 

La millor política social que hi ha és la de generar ocupació. Hi han dues maneres fer 

ocupació pública, que al final acabem pagant tots, o generar un ecosistema que sigui 

productiu o que faciliti la vida a aquells que generen llocs d’ocupació. 

 

Nosaltres apostem per aquesta segona via, i per tant, intentarem introduir al·legacions en el 

sentit de millorar o d’afavorir l’activitat econòmica a la ciutat i ho ha dit molt bé el Sr. Martínez , 

en el seu moment es va aprovar una comissió de tarifació social que va quedar sense efecte i 

ningú no ens ha donat explicacions el perquè i ens sembla una bona manera de que la 

fiscalitat de la nostra ciutat sigui més justa i que realment com també s’ha dit, acabi pagant 

més qui més té i aquesta és una bona entenem nosaltres com en el seu moment vam fer  de 

donar suport a la proposta que feia Iniciativa, doncs, entenem que és una bona manera per 

tenir uns impostos a la ciutat bastant més equànimes.  

 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que els 

vots seran abstenció el 1er, 2n i 3er punt. Votarem afirmativament al 3er, 4t, 5é, 6é, 7é i 8é 

punt. 

 

Dit això, doncs, trobem a faltar i tenim una manca molt important de conèixer el marc 

pressupostari que va darrera d’aquestes ordenances, ens agradaria haver-ho pogut tenir 

perquè hauríem sigut molt més conseqüents amb el que votarem avui. Dit això, també estem 

per un sistema com bé ha dit el company Esteve, per un sistema de pagament progressiu, 

aquest és el nostre ideal i és pel que nosaltres estem lluitant. Ens agradaria en algun moment, 
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i quan canviï el govern, que també m’aprofito del que ha dit, el govern central, això ho podrem 

canviar conjuntament amb el dret a decidir i amb altres històries que segurament millorarem.  

 

Dit tot això doncs, VOLEMataró està d’acord en el compliment dels impostos, clar que sí, hem 

de pagar impostos perquè aquests repercuteixen després positivament en els ciutadans i 

ciutadanes de Mataró i això no està succeint aquests últims anys. No està succeint degut al 

gran endeutament i al encorsetament que estem vivint en aquest Ajuntament. Sobretot, quan 

aquest ha d’anar a revertir a serveis públics de qualitat per la majoria, garantir als més 

vulnerables l’accés i l’oportunitat de tots i per a tots a tots els serveis sense diferències, aquest 

hauria de ser el principal objectiu d’un Ajuntament al servei de la ciutadania, però ens trobem 

davant d’un Ajuntament limitat i sense recursos, que corre a pagar el deute i a deixar molt de 

banda les necessitats socials molt importants en aquests moments de crisi que estem vivint.  

 

Hauríem d’establir prioritats molt clares, facilitar l’accés a les bonificacions, els considerem 

poc realistes, de difícil accés, complicades per la gent fins i tot per arribar a entendre-les, 

basats en umbrals de la pobresa màxims, el mínim per poder viure no són 420 euros, que no 

pot viure ningú. Hauríem de ser valents i pujar aquests límits, aquests mínims. A nivell local 

cal marcar línees polítiques i deixar-nos de complexes, de si són o no competències 

municipals, hem de ser valents d’una vegada, la gent ho necessita. Els projectes socials amb 

força i coherència es lluiten conjuntament amb la ciutadania i es canvien. Més equitat i millor 

repartiment de recursos, les taxes han de ser més lineals i revertir en el seu origen de 

recaptació en millores socials. 

 

L’Ajuntament es porta amb criteris empresarials, d’ajust, de deutes. Estem marcats pel tema 

econòmic contínuament. Som un Ajuntament encorsetat, angoixat, sense direcció clara. 

Siguem valents, ho torno a dir, a l’hora de parlar del camí que ens queda per fer i per 

construir, a sotmetre a la població els criteris a determinar i a permetre la seva participació, 

criteris per establir eixos principals de per on vol que vagin els diners recaptats pels seus 

impostos. Nosaltres marquem cinc eixos que considerem molt importants, l’educació, les 

escoles bressol, que aquestes sí que són competència de l’Ajuntament els hi recordo, perquè 

hi ha molt a fer amb aquest tema, recuperació dels infants a les escoles bressol perquè tenim 

infants perquè entrin en aquestes escoles bressol i aquestes escoles bressol no estan tenint 

resultats òptims. Beques menjador, ampliar, és molt necessari, estem vivint realitats molt 

properes. Creació de treball i aposta pel cooperativisme perquè no?, emprenedoria també és 
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recolzar el cooperativisme. Promocionar el “auto-empleo” al màxim. Pensem que s’està fent 

bona feina però encara tenim més de 12.000 aturats a Mataró sobre tot agafem als joves, 

cuidem als joves que se’ns estan anant, ens estem descapitalitzant de joves en aques ta ciutat 

i recuperem els” majors” i l’experiència que tenen els majors de 45 a 55 anys. 

 

Pla de mobilitat. Estem farts de demanar-ho. No necessitem, no podem esperar fins el 2017, 

és una barbaritat. Per millorar un model de ciutat a curt, llarg i mig termini. Després hem de 

recuperar un passeig marítim que es veu afectat pel pla de mobilitat que això  no es diu però 

s’ha de dir o sigui qualsevol canvi que es faci al passeig marítim està afectat pel pla de 

mobilitat i això l’heu de dir així de clar a la ciutadania. 

 

Dit això i per no estendrem molt més VOLEMataró està per establir un sistema que sigui molt 

més equitatiu, molt més social i molt més valent. Crec que tenim capacitat, per primera 

vegada tenim l’Ajuntament amb moltes forces d’esquerres o amb moltes forces amb ganes de 

que aquest Ajuntament sigui molt més social i que els criteris bàsics siguin les persones i les 

seves necessitats.  

 

El senyor Ferrando, en substitució del portaveu del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciudadanía, senyor Caravaca, manifesta que “desde nuestro grupo municipal 

lo primero que queremos es felicitar al Sr. Jerez y a su equipo por todo el apoyo que han 

realizado en el sentido de darnos la información y asesorarnos en el tema porque creo que es 

importante y más en un grupo que se ha iniciado en este mandato y también tenemos que 

reconocer el trabajo realizado al presentar estas ordenanzas fiscales, dado que en caso 

contrario todos somos conscientes de que habría unos incrementos fiscales de tipo casi 

confiscatorio con lo cual es evidente que ha habido un intento de contención y de 

reconducción de una situación de este impuesto que indudablemente es un impuesto tosco 

que deja poco margen para poder ser equitativo y redistributivo. 

 

Entonces, en este sentido pues bueno, reconocemos que ha habido un esfuerzo y un trabajo 

que tenemos que reconocer y que de alguna manera vamos a apoyarlo. Lo que sucede es 

que es evidente que la parte fundamental del incremento impositivo de la presión fiscal la va a 

soportar la vivienda residencial, es decir, gente, los ciudadanos de a pie que al final van a ser 

los paganos del tema. Aquí hablaba ahora el Sr. Jerez de que va a hacer una medida 

dulcificadora a nivel de pago que en vez de en tres se podrá pagar en cuatro veces. Yo me 
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acuerdo cuando el anterior mandato, que no estábamos nosotros, se pasó de pagar de 2 a 3 

veces, claro esto va en camino muy temible, los propietarios van a acabar pagando un 

alquiler, es que como sigamos así... De dos se ha pasado a tres, hemos pasado a cuatro, 

acabaremos pagando casi como si fuera un alquiler. Esto es un camino que me da miedo en 

el sentido de que por que tampoco están las economías como para esto, entonces realmente 

ha habido compañeros, José Manuel, y estos compañeros también hay planteado el hecho de 

que hay que buscar sistemas alternativos porque evidentemente hay un mensaje subliminal 

en las palabras del Sr. Jerez, de que esto es inevitable, de que esto es una normativa y que 

gracias a hacer lo que se está haciendo pues no va a subir mucho más de lo que subiría y no 

subía tanto pero esto es un poco un subterfugio retórico porque al final esto me recuerda un 

poco un dicho donde yo tengo otra vivienda, que dice que aprovechando que el Pisuerga pasa 

por Valladolid, pues esto es un poco lo mismo, dado que si con la reforma del IBI con el fin de 

la bonificación tenemos que esto pues ya nos va bien porque la situación del Ayuntamiento 

tiene una gran necesidad de financiación en este sentido bueno, la verdad mostramos nuestra 

insatisfacción por el tema, entiendo que una parte no es potestad nuestra sigo pensando que 

es verdad, que se tendría que haber una reforma profunda de la financiación local pero bueno 

eso no compete aquí ni creo que sea el momento de decirlo más como casi retórica pero 

nosotros también estamos en ello. Lo que sí consideramos estudiando un poco el tema, que 

me acuerdo de una cosa cuando el Partido Socialista en el anterior mandato hubo aquel , el 

famoso, el tarifazo aquel que el gobierno anterior nos metió con el IBI con aquella subida tan 

brutal de un año a otro que ya no nos hemos vuelto a recuperar jamás de aquello, me acuerdo 

que el Partido Socialista en la oposición, decía que había que compensar ya que ahí no se 

puede hacer nada con la tasa de basuras porque al final lo que importa es lo que se paga en 

general. Este pensamiento, que lo dijo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, yo 

se lo recuerdo ahora, se lo recuerdo ahora entendiendo los márgenes que tenemos, que 

también somos conscientes que Ciudadanos es un partido con una gran responsabilidad, un 

partido que intenta no pedir la luna. Pero yo recuerdo ahora al Partido Socialista, aquello que 

dijo  porque por ahí había alguna cosa porque al final lo que importa es, sumando IBIs y tasas 

de basura, cuanto vamos a pagar. 

 

Pasando este tema, también reconocemos que es verdad que el IAE es otro Impuesto tosco, 

que no es progresivo, es muy difícil articular mecanismos de justicia de equidad, pero bueno, 

dado que ya hay un coste en la facturación de 1.000.000 euros que creo que es un coste 

importante y dado que precisamente son los edificios digamos de actividad económica donde 
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hay una rebaja más y donde va haber una bajada imperativa, creemos que el IAE por un tema 

de justicia tenía que aplicarse el incremento superior al que se está planteando, más que todo 

por un tema de que a uno tiene que contribuir en base a su capacidad contributiva. Esto es un 

principio general digamos, principio constitucional, principio de derecho tributario, que cada 

uno tiene que contribuir en base a su capacidad y en ese sentido nosotros creemos y 

presentaremos alegaciones en ese sentido de que hay margen para que los coeficientes sean 

superiores en el IAE. 

Por otra parte, también recalcamos que se ha dicho aquí que en el tema de las plusvalías el 

gobierno sigue siendo bastante cicatero y creemos que hay que perfilar mejor. Creemos que 

existen tipologías en que realmente no hay una transmisión patrimonial que sería la base de la 

plusvalía porque de facto es una transmisión jurídica pero de facto no hay transmisión, la 

vivienda no cambia de propietario ni de poseedor, entonces en estas situaciones de 

copropiedades forzadas por las entidades financieras situaciones de hijos, viviendas, eso sí, 

que no se van a enajenar, es decir, que  no hay un negocio, no es una persona que ha 

recibido una herencia y que dentro de tres días la va a poner a la venta, es decir que se podía 

digamos perfilar mejor las bonificaciones en el impuesto de  plusvalía y por ahí nosotros  

vamos a intentar trabajar para intentar sumarnos un poco a las ordenanzas fiscales y poder 

acabar teniendo un voto afirmativo. 

 

También en otro orden de cosas, también creemos que las tasas de ocupación de vía pública 

también hay que mirarlas porque son unas tasas que en algunos casos en algunas zonas son 

muy gravosas a los establecimientos comerciales a los establecimientos digamos de 

restauración y por eso nosotros también creemos que hay que presentar alegaciones sobre 

este tema porque creemos hay que favorecer el tejido de la pequeña empresa, el tejido de la 

hostelería que lo está pasando muy mal en zonas muy deprimidas que la terraza es una 

válvula de escape unos ingresos muy necesarios y casi, casi de supervivencia, con lo cual hay 

que mirar mucho el tema este. 

 

Por contra, nosotros creemos insuficiente la subida de la tasa sobre los cajeros automáticos, 

hay veces las entidades financieras están generando volúmenes de negocio en dos metros 

mayores que establecimientos comerciales en doscientos metros cuadrados y por ahí creo 

que es poco dinero pero creo que se tendría que aumentar la tasa de los cajeros automáticos. 
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Después también es muy gravoso todo el tema de la tasa de la basura comercial, yo sé que 

es un servicio pero que también es un impuesto contra nuestro pequeño tejido comercial e 

industrial y en ese sentido yo sé que es deficitario, hoy mismo estábamos explicando en la 

comisión informativa, pero también es verdad que hay que estudiar porque es deficitario y si 

habría posibilidades de que la tasa de la basura comercial e industrial pudiera disminuir por 

que para muchos establecimientos es una carga muy negativa. 

 

En general, me sumo a lo que los compañeros han estado diciendo que esto tendría que estar 

vinculado con los presupuestos porque de alguna manera es el debe y el haber, pero bueno 

estamos en esto, son las ordenanzas, me he ceñido al tema de las ordenanzas y creo que 

hemos manifestado bien nuestras inquietudes. Nosotros como es la aprobación provisional 

nos vamos a abstener en todos los puntos.” 

 

 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença dient que 

ser l’últim té alguns avantatges però també restants inconvenients perquè molts dels 

companys ja han avançat algunes de les que seran les nostres valoracions d’unes ordenances 

que des del nostre punt de vista, representen doncs unes ordenances continuistes, de fet 

plantegen un escenari fiscal que ja estava previst, inclús publicat per part de l’equip sortint. 

Intentaré justificar també potser que per manca de temps i potser també per la manca de la 

química a la que es referia si no recordo malament la Sra. Calpe, en el discurs d’investidura, 

aquestes ordenances configuren en la nostra opinió un escenari regressiu. 

 

La realitat política i social de la ciutat requereix en la nostra opinió, definir noves formes 

d’enfocar aquest tema i probablement també els futurs pressupostos i aquesta és una de les 

coses que ja han dit alguns dels nostres companys. Caldria canviar les prioritats i debatre 

conjuntament ordenances i pressupostos per més estricte que sigui el calendari, que sabem 

que ho és, és difícil haver d’aprovar les ordenances i les taxes sense saber com es pensen 

gastar els diners. Fer aquest debat per separat és complicat, ja que és en aquesta relació en 

la que s’ingressa i la que es gasta en el que ERC-MES voldria doncs parlar. En suma,  

pensem que la política fiscal, tant d’ingressos com de despeses, s’hauria d’analitzar en el seu 

conjunt. Seria millor en la nostra opinió, discutir quins són els serveis a prestar i a partir 

d’aquí, construir el pressupost i finalment establir quin és l’ import, els impostos a recaptar.  
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En aquest sentit sempre hem defensat en els nostres programes la necessitat, o la 

conveniència de refer íntegrament el pressupost municipal de bell nou sense partida 

pressupostada anterior, definint de manera consensuada quines han de ser les prioritats 

d’acció, fixant així les inversions i les despeses, i amb aquesta redefinició integral 

aconseguirem detectar, identificar possibles ineficiències, duplic itats, reduir o eliminar inclús 

partides pressupostàries prescindibles, de tal manera que podríem aconseguir recursos 

econòmics no detectats i destinar-los així a partides prioritàries pel moment actual. 

 

En moltes ocasions, aquest seria el segon punt, és indispensable una aproximació a la realitat 

diferent de la que pensem que planteja l’equip de govern, veient la Ciutat en aquests primer 

mesos des de la presa de possessió del nou govern i confesso que, a risc de ser injust amb 

les meves afirmacions, no ens sembla que anem en aquesta línea ni el model de ciutat al 

menys a tenor dels esdeveniments que han marcat aquests mesos ni la estructura directiva i 

política de la que s’ha dotat el govern que ve a ser molt similar a l’anterior, semblen avançar 

en aquesta línea. Per nosaltres és molt important poder parlar conjuntament de política 

d’ingressos i política de despeses en aquest sentit una política de despeses que jo crec, 

també ja se ha dit, que s’hauria d’incloure en la nostra opinió es un urgentíssim  pla de xoc 

adreçat a minimitzar els estralls que la crisi ha causat en la nostre ciutat. Com fa molt pocs 

dies deia l’Alcalde i no puc estar més d’acord amb la seva apreciació, hem de fer tot el que 

calgui i més contra els riscos que hi són de fractura social a la nostre ciutat. Un pla de xoc que 

hauria de disposar en la nostra opinió de tres línies de treball complementàries: l’increment 

d’ajuts socials d’urgència de lluita contra la precarietat de l’habitatge, formació bàsica de 

caràcter professionalitzador que tendeixi a acostar tota la població a uns estàndards mínims 

d’ocupabilitat i suport, i finançament a la creació de projectes de promoció de l’activitat 

econòmica local en general i d’economia cooperativa i social en particular. 

 

Amb la discussió conjunta i refent les prioritats polítiques municipals podríeu replantejar de 

forma selectiva les inversions pels propers anys amb mecanismes que no veig que es tinguin 

en compte en alguns dels projectes municipals de redistribució de la riquesa i racionalitzant la 

voluntat d’amortització dels deutes. El resultat final de la proposta d’ordenances fiscals en la 

meva opinió, és regressiu, siguin quins siguin els motius, sigui més o menys desitjat per part 

del govern, tinguin o no tinguin una solució més o menys difícil, la realitat és que estem 

davant unes ordenances que són conceptualment regressives i intentaré justificar-ho.  
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El concepte d’equitat que defensem des d’ERC-MES és basa en l’aplicació, també ja s’ha dit 

de la progressivitat, en la contribució general de la ciutadania cara al finançament del serveis 

públics, justícia social, simplificació, equitat amb l’ introducció de mecanismes que siguin 

capaços de repartir la càrrega fiscal en funció de la capacitat de cadascú de pagament i 

econòmica. En aquest sentit, seria el tercer punt, el que pensem insistir és en demanar la 

urgent reactivació, com també ja s’ha dit, de la comissió de tarifació social creada a instàncies 

d’Iniciativa per Catalunya que com deia el company portaveu del PP es va aprovar amb un 

acord unànime del Ple i que durant tot el mandat passat doncs va estar sense que a mi em 

consti que ningú ho reclamés doncs perfectament inoperativa. 

 

Per altre banda, i per reforçar aquesta posada en marxa de la Comissió de Tarifació Social dir 

doncs, que les dades que proporciona el propi servei d’estudis de l’Ajuntament de Mataró 

relatives a nivell d’atur i de renda a Mataró indiquen que les desigualtats socials estan creixent 

d’una manera alarmant, indiquen també que una gran part de la població està en uns nivells 

de renda en franges de renda modestes o baixes que jo crec que justificarien perfectament 

una major, una màxima atenció d’aquesta franja social per part d’aquesta comissió de 

tarifació. 

 

Entrant en detall d’alguns impostos, hem de parlar naturalment del més important, l’IBI. 

Repassant les actes dels Plens d’ordenances d’aquests darrers exercicis, podem trobar per 

exemple el de 2011 en el qual com ja també s’ha fet referència, va haver una pujada 

important dels voltants del 30%, hi havia alguns portaveus que celebraven que la decisió del 

govern d’instar una revisió cadastral perquè consideraven que els valors irreals que hi havia 

en aquell moment dels immobles contribuirien amb la seva revisió a que els ciutadans 

paguessin una mica menys, des de desembre d’aquell any 2011 fins al 2015, l’IPC, l’Índex de 

Preus al Consum, ha evolucionat als voltants d’un 2% de fer la provisió actual 2015 és 

negativa. En aquest context, les pujades de l’IBI entre aquest anys han sigut comunes 20 o 25 

vegades superior a l’evolució de l’IPC. Aquest serà el primer any en que es calcularà l’IBI en 

base als valors cadastrals revisats a la baixa, no exactament així revisats a la baixa, però 

sense l’aplicació dels topalls establerts fins ara. ¿Què ha passat? El valor cadastral de les 

vivendes ha baixat però no de manera igualitària, ja s’ha dit, han baixat molt més les vivendes 

modestes i baixes que no pas les d’alt valor, també han baixat molt més els immobles 

industrials i comercials. A més a més, l’escenari d’ordenances fiscals no es planteja en forma 
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de contenció sinó que s’exigeix en aquest impost una recaptació superior al voltant d’uns 

2.000.000 euros. ¿Quina és la conseqüència de tot això? Si els valors cadastrals baixen però 

no baixen tots iguals i el govern doncs necessita incrementar aquesta recaptació, el resultat 

és que els ciutadans notaran un increment del voltant de l’11% en el seu rebut de l’IBI en 

alguns trams els més baixos, superior inclús als voltants del 15%. La recaptació com deia per 

aquest concepte serà uns 2.000.000 euros més alta i això servirà per finançar el descens de 

recaptació als voltants de 1.000.000 euros que ens trobarem en les indústries i en els 

comerços que poden arribar a baixar un 10% i en alguns casos una mica més. Aquest resultat 

en la nostra opinió és absolutament regressiu. Vaig acabant perquè m’indiquen que estic 

consumint el temps. 

 

Paso directament a quines seran les orientacions d’algunes de les nostres propostes. 

Per un costat la de disminuir al màxim el tipus general que s’aplica sobre tot el conjunt de 

rebuts i incrementar els tipus que s’apliquen als immobles  per usos diferenciats, és a dir, fent 

referència al 10% dels immobles  de més valor de cada categoria doncs que el govern pugui 

aplicar aquí valors superiors al que s’ha establert fins ara. Si demanem aquest esforç als 

ciutadans, perquè no l’hem de demanar encara més a les empreses, sobretot a les grans 

empreses. També demanarem revisar l’IAE per aquelles empreses que facturen més de 

1.000.000 euros de manera que aquest esforç que demanem als ciutadans sigui correspost 

també per aquells que més tenen i en tot cas acabaré de fer el resum en el 5 minuts em 

sembla de repliques i aprofitaré per acabar. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, passa el debat al torn de rèplica. Igual que en 

algun altre ple, el temps de cada grup s’ha repartit entre més d’una persona, també des del 

govern hem repartit els cinc més cinc entre el Sr Jerez per respondre a les qüestions 

tècniques que s’han plantejat durant les seves intervencions i després també per poder fer 

respondre algunes qüestions intervindran el Sr Rey i la Sra Moreno. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dona les gràcies a tots 

els grups municipals, sincerament crec que tothom està fent un esforç per treballar, per 

aconseguir unes ordenances fiscals que ens permetin fer uns pressupostos justos i que 

aquests pressupostos ens permetin fer un pla d’actuació municipal que doni respostes a les 

necessitats que tenen els ciutadans de Mataró. Dir concretament que la cistella d’impostos i 



 57 

taxes tot i que l’IBI de promig pujarà un 3,75%, la majoria de les famílies paguen IBI, brossa i 

impost de vehicles o sigui, que és congela la brossa i l’ impost de vehicles i puja l’IBI. És a dir, 

que la pressió fiscal sobre la cistella habitual d’una família és més baixa que el 3,75%. La 

tarifació social i progressivitat ja hem adquirit aquest compromís però dir que parlant de 

progressivitat l’IBI és l’ +impost municipal més progressiu perquè està aplicat sobre categories 

fiscals dels carrers i els carrers residencials de més nivell paguen una mica més que els de 

menys, això al marge del valor cadastral de cada habitatge. Coincideixo plenament amb el Sr. 

Cuellar en la necessitat del finançament local segurament jo no espero que sigui en el marc 

d’una República Catalana, però és cert que és la gran assignatura pendent de les 

Administracions Públiques, però comentar que no només hi ha un cert centralisme estatal sinó 

a nivell d’aquí, recordem que són moltes i moltes les lleis tant a nivell estatal com catalanes 

que al final no han tingut la dotació pressupostaria suficient i per això ens veiem com ens 

veiem. En quant a les plusvàlues, els companys que han fet referència a elles, dir que estem 

aplicant bonificacions legals i amb una interpretació de lo més favorable possible que es pot 

fer en aquests casos. 

 

Pregunta concreta de la Sra. Caballero : L’Església i les fundacions en general, estan 

exemptes de l’IBI però no de les taxes.  

 

Acabo. He de donar també les gràcies a l’equip econòmic de l’àrea, i com a resum: descartat 

l’impagament del deute, perquè això no ens ho plantegem de cap de les maneres, crec que 

tenim molta feina per davant tots plegats i que això que avui espero que aprovem i que 

finalment d’aquí a un mes i pico aprovem definitivament, serveixi per tenir un pressupost més 

sostenible, més just i que respongui millor a les necessitats de la ciutadania.  

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, agraeix al regidor la seva explicació 

de que les congregacions religioses estan exemptes d’IBI, m’agradaria molt que això canviés 

algun dia, encara que no tinguem, no se si nosaltres tenim la competència però si fos el cas 

m’agradaria que això canviés. Per la resta doncs, no tinc res més a dir, ja he dit el que havia 

de dir i el que vull és treballar conjuntament per millorar aquestes ordenances fiscals que crec 

que són millorables i que són, sobretot, millorables per a la societat que està passant tants 

mals moments i que s’ha de fer un estudi més integral de la situació de les famílies.  
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, replica que seguint amb el posicionament del nostre grup, municipal nosaltres sí que 

no podem estar d’acord per exemple amb l’augment del 2,1% de la taxa de cementiris, ja que 

entenem que és el resultat de tenir aquest servei externalitzat en mans d’una empresa privada 

que com totes les empreses té com objectiu fer negoci i per tant, any rere any, aquesta taxa 

augmenta per satisfer el marge de benefici d’un privat. 

 

Entenem que recuperar la gestió directa d’aquest servei municipal bàsic igual que el servei de 

la brossa, de la grua municipal o del Mataró-Bus hauria de ser una prioritat estratègica doncs, 

d’un govern d’esquerres i que amb tot aquest tema de les ordenances, doncs, segur que el 

ciutadà sortirà beneficiat. 

 

D’altra banda també som partidaris d’augmentar fins el 100% la taxa de caixers automàtics, 

tenint en compte que es tracta d’uns negocis esquitxats pels abusos, preferents, targetes  

opaques, clàusules de sòl de les hipoteques, etc., i que s’han enriquit en base a la 

transferència del diner públic via rescats. Considerem totalment lícit que siguin penalitzats 

fiscalment a través d’aquesta taxa. Aquí sí que és veritat que ha hagut un augment que ha fet 

servir el regidor, Jerez, de dir, és veritat que nosaltres necessitem diners, necessitem 

pressupost i des de la CUP entenem que els bancs podrien ser o haurien de ser aquests que 

aportessin més a les arques municipals. Per tant des de la CUP i amb aquest ideari que tant 

el Juli com jo  hem intentat desgranar, treballarem i presentarem unes millores que centrarem 

en la necessitat de desenvolupar una tarifació social integral que unifiqui els criteris de 

bonificació incorporant aquelles unitats familiars i persones en situació de vulnerabilitat però 

que ara mateix no entren dins dels requisits. Totes aquelles famílies, tota aquesta borsa de 

famílies que són treballadores pobres, moltes vegades són exempts d’aquestes bonificacions 

tal com ja vàrem proposar en l’anterior mandat, la implantació d’un sistema de tarifació social 

integrada no només ampliaria els marges de cobertura sinó que estalviaria tràmits perquè les 

persones a les que se’ls concedís, se’ls aplicaria de forma automàtica tots els impostos, taxes 

i preus públics. Sobre això només un petit exemple, en la tarifa social que depèn de l’Agència 

Catalana de l’Aigua només s’han subscrit 183 persones, nosaltres entenem que aquesta 

bonificació si hagués estat ben explicada i hagués arribat a tota la ciutadania, possiblement 

hauria augmentat molt, per tant, entenem que un circuit únic on totes les famílies puguin 

accedir a aquestes bonificacions els facilitaria accedir-hi, no es perdrien moltes vegades, els 

ciutadans es perden en tota la paperassa, paperassa per la bonificació de l’aigua, paperassa 
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per demanar bonificació a la brossa, paperassa per demanar bonificació a l’IBI i nosaltres 

entenem que això dificulta molt i que presenta una Administració molt feixuga i que 

l’Administració el que ha de fer és facilitar l’accés a les famílies.  

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, replica sí, casi bé per al·lusions, no personals a mi però sí al meu grup i al partit 

que li dóna suport. Tres coses, una quasi bé de filosofia perquè se n’ha parlat molt del deute. 

A mi m’agradarà i em penso que a la que tingui un moment ho faré. Quantes demandes de 

despesa ha hagut per part dels grups que ara demanen, evidentment els que s’han incorporat 

nous no tenen res a veure però sí els grups que ja estaven a l’Ajuntament ? Quantes 

demandes de despesa ens estan provocant aquest deute, perquè a mi em van ensenyar de 

petit això de que els diners no cauen del cel, i molta part dels deutes que tenim són deguts a 

mala gestió, venen d’un govern, com vosté Sra. Morón, que es deia nacionalista i d’esquerres” 

i que dedicava a especular amb el sòl de la nostra ciutat ¿no és així?, i ara estem pagant el 

deute que es va generar llavors. Parlava vostè d’escoles bressol, quan Mataró es potser la 

ciutat de Catalunya que té més places per habitant, i ¿i com es paguen?, doncs especulant es 

van pagar algunes, i amb tot hi havia gent que pagava doblement la seva plaça d’escola 

bressol, la que no podia gaudir perquè no podía entrar per falta de places i havia de pagar-se 

la privada. Això durant molts anys molta gent ho va viure quan es quedaven 500 nens sense 

plaça pública. El deute, doncs, té noms i cognoms, per exemple, la Casa de la Cultura 

Popular, podría de la qual podríem prescindir perfectamente moltíssimes persones. La raó de 

tot això l’atribueixen al govern del PP, com si sempre hagués governat, però han hagut molts 

governs del PSOE, recolzats per Izquierda Unida, que han trinxat les finances municipals. En 

quant al Sr. Cuella, no sé per a que vol la independència, quan el govern de l’Estat ha hagut 

de pagar el deute de 6.000.000 euros que la Generalitat tenia amb l’Ajuntament de Mataró. O 

quan la Generalitat no va voler reconèixer el segon pla de pagament als proveïdors, a zero 

quasi bé d’interessos, no va voler reconèixer el deute que tenia amb la Ciutat i l’Ajuntament de 

Mataró es va entrampar perquè la Generalitat no li pagava. Per últim, una petita referència 

perquè també avui ens han donat les dades, quan algú parla de l’IBI religiós, que vagi al tanto. 

En aquesta ciutat, avui ens han donat les dades de visitants i de balanç de la temporada 

turística. El turisme religiós representa el 10% de la gent que ve a veure aquesta ciutat, el 

10%, el sol i la platja representa el 2% i una bona part dels esdeveniments que ve gent de fora 

a veure haurien d’aprendre molt d’aquestes entitats, moltes altres entitats, perquè tenen un 
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local propi pagat amb el recursos dels seus germans-socis que s’ho han pagat ells, ens ho 

han pagat alguns que participem. A veure si aprenem, ja els hi dic, el 10% dels visitants a la 

ciutat, el tercer del motius pel qual ens venen a veure en aquesta ciutat. No està malament, 

crec que ens podem permetre el fet de pagar l’IBI. Per cert, quan alguns encara no 

s’enteraven del drama social que s’estava visquent a la ciutat, qui estava descargant els 

carrets de Caritas eran molts germans de moltes confreries de Mataró, i crec que encara ho 

fan. Atenció porque aquesta discussió la tenim i per cert, alguns dels grups, quan hem 

demanat que no haguessin privilegis per a algunes congregacions o per algunes CES, pera  

alguna creença, s’han oposat visceralment dient que això era racisme. Quan a Mataró s’han 

finançat lloguers de mesquites pagant el 10% de su valor en el mercado o quan, com veiem 

l’altra dia a la comisión informativa, se están pagant classes d’àrab, hauriem de ser una mica 

més exacte en la crítica perqué llavors ens veurem obligats a dir que no té res a veure amb el 

que estem debatent avui. 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que sense 

que serveixi de precedents, però per una vegada compartirem part del relat que vostè ha fet. 

Doncs sí que m’agradaria demanar al govern, seré molt ràpida, aniré molt al grà, que ens faci 

còmplices del marc pressupostari que presentaran, si us plau, tenia una oposició amb moltes 

ganes de treballar, s’està veient en els consells, s’està veient en molts llocs, la gent vol fer 

política activa i participativa, per tant, fer-la de veritat, dediquem el que calgui, fem un marc 

pressupostari i pressupostos que la gent els tingui clars, que la gent els comparteixi. La gent 

no és tonta, la gent és responsabilitzarà de la deute si cal responsabilitzar-se, però la gent ha 

d’estar ben informada i amb transparència i això manca perquè no arriba la informació, els 

mitjans que tenim no són suficients perquè la informació arribi a tots els llocs que ha d’arribar; 

per més que es posi a la web, molta gent no arriba a la web, molta gent no entén un 

pressupost si no se’ls explica mínimament, i hem d’arribar a aquesta gent, aquesta és la 

nostra gent, és la gent del carrer.  

Dit això, també estic d’acord amb el tema d’augmentar la taxa dels caixers. I tant que sí, no 

només això dels caixers automàtics, també hem de penalitzar els bancs, hem de ser valents 

com han sigut a Terrassa i a altres Ajuntaments, penalitzar als bancs que mantinguin pisos 

buits, que no paguin l’escala, que no paguin el veïnat, que no compleixin amb la seva 

responsabilitat, sense por, nosaltres no els hi devem res, no tenim por. Si vostès no 

s’atreveixen envieu-nos a nosaltres, no tenim cap problema, hi anirem. 
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També hem de penalitzar, primer no penalitzaria, faríem una mica de política educativa i 

aquestes grans famílies que les tenim a Mataró que són unes quantes, que tots més o menys 

coneixem, que a més tenen molts pisos al seu abast, doncs, primer incentivem-los perquè 

amb una tarifació que sigui llaminera, per aquestes persones, perquè ells mateixos siguin els 

primers que diguin ofereixo el meu pis per un lloguer social, perquè l’Ajuntament m’està 

convidant, perquè ho veig coherent i perquè a més és necessari amb els meus veïns. Mentre 

que no es puguin llogar els pisos, perquè no es poden llogar, cap pis tancat, si anem així es 

resisteixen a fer aquesta història doncs llavors, siguem valents, penalitzem-los, fiquem-li el 

diferencial més alt que tinguem al nostre abast i fiquem-li sense por. Que paguin l’IBI més car, 

o sigui si no són solidaris, si no són conseqüents amb el que estem patint i molts han sigut 

còmplices d’aquesta jugada del totxo que ens han fet passar entre polítics, malversadors i la 

mare que els va parir, amb perdo de l’expressió i amb carinyo perquè no vull senyalar a ningú, 

però si en general vull fer aquesta crítica. Doncs siguem valents, ho torno a dir, és un moment 

de valentia política i és un moment de donar un pas al front, és un moment de recuperar les 

nostres administracions locals. 

Per últim, us animo a que treballeu de valent. Nosaltres volem ser companys de viatge per 

sobre dels vots i per sobre de moltes coses i us animo a que, si us plau, fem un gir, aquest gir 

que la gent està esperant, que els nostres votants estan esperant cap a l’esquerra. Als de 

convergència ja els coneixem, ja sabem el tipus de política continuista que fan, ja sabem el 

buit polític que han tingut aquests quatre anys darrere, doncs donem un pas endavant si us 

plau, de veritat, us ho demano.  

 

El senyor Ferrando que substitueix al senyor Caravaca, portaveu del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, replica literalment:” Resumiendo, dado que es el turno 

de réplica, ante todo, lo que nosotros planteamos es la necesidad, y esto va vinculado un 

poco con lo que se ha hablado en el debate con el tema del presupuesto de que el dinero es 

un bien escaso, de que la situación social de la gente de Mataró es muy negativa y que 

lógicamente tenemos una situación de endeudamiento del Ayuntamiento que no quiero entrar 

en disquisiciones, casi creo que ya son bizantinos de porque tenemos este endeudamiento 

pero es un hecho que lo tenemos y que hay que afrontarlo porque el sistema es así y si no 

estaríamos en un colapso total. 
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Entonces, ante esta situación, lo que sí es verdad que hay que replantearse, pero no sólo el 

tema de los ingresos sino también el tema de los gastos y hay que ser muy cuidadosos 

porque hay que intentar, literalmente, no aumentar la presión fiscal. No podemos ser 

demagogos haciendo comparaciones, que si la tasa de basuras no sube, que si esto no sube, 

que si esto es el 3%. Realmente comparto un poco la exposición de Teixidó, del compañero, 

de que muy probablemente vayamos a tipos superiores de incremento del 10% y entonces lo 

vuelvo otra vez a decir, hay instrumentos como un poco el tema este que ya hemos hablado 

de la cesta fiscal, que por ahí podía compensar el tema. Al final, hay que entenderlo, la gente 

tiene locales en alquiler que cada día el IBI se está comiendo más meses del alquiler. Hay 

personas que realmente cuesta pagar el IBI, es decir, el IBI que hace unos años era una cosa 

que se pagaba casi sin darse cuenta, ya no, ya realmente es un mazazo que llega a las 

familias el pago del IBI y de la tasa de basura. Todo esto tenemos que ser conscientes, 

tenemos que ser pro activos en el sentido de que es verdad que tenemos más problemas y 

que tenemos que dar solución hay que saber la realidad, no podemos ser extraños y no ser 

empáticos a la realidad y esto, creo que tenemos un poco que trabajarlo y yo y nuestro grupo 

abrimos las manos a llegar a un acuerdo y buscar soluciones y caminos en este sentido. 

 

Y sobre el tema de la compañera, Sra. Caballero. Cobrarle el IBI, por ejemplo, que yo vivo al 

lado de María Auxiliadora, es una cabronada porque hace un servicio a la sociedad, pero 

reconozco que los Escolapios que no paguen el IBI por los locales más, digamos, 

comercialmente de más lujo, de más, digamos, en el mejor sitio de Mataró, también hay que 

tener mucha barra. Y en eso reconozco que es tu grupo ya lo ha dicho que tendremos una, si 

Ciudadanos tiene algún tipo de influencia en el nuevo gobierno que salga en España, 

pondremos, cambiaremos el concordato, porque, lógicamente, todas las actividades de 

negocio tienen que pagar IBI, es decir, pagar el IBI María Auxiliadora, sería una cabronada 

pero también es una cabronada y hay que tener mucha cara, para no pagar el IBI por las 

tiendas por los locales comerciales de la Plaza Santa Ana”.  

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que 

intentarà ser precís en l’administració del temps en aquesta segona fase.  

 

No se si he entès bé al Sr. Jérez que es referia a l’IBI. Jo penso que l’IBI, principal impost 

municipal, està mancat per Llei de qualsevol progressivitat, m’ha semblat que ell deia que era 

progressiu, crec que al contrari, sí que és veritat que ha hagut algunes iniciatives al Congrés 
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dels Diputats en aquest sentit però en general han estat bloquejades tant pel PSOE com pel 

PP, amb el recolzament també generalment de CiU. 

 

Resumint, nosaltres pensem també que ara el que es deia de la congelació de la resta 

d’impostos que no són IBI, que cal avançar en la progressivitat d’aquesta cistella i taxes als 

ciutadans i a tal efecte, ens agradaria que aquesta comissió de tarifació que començarà a 

treballar tal com ja s’ha acceptat durant aquest any, ja oferís algun primer fruit en alguna taxa 

aquest 2015. 

 

En tot cas, compromís d’actuar ja al 100% de cara a les ordenances de l’any que ve. 

 

Proposarem també, ja ho hem dit, rebaixar el tipus general al màxim que es pugui i 

incrementar per cadascun dels usos diferenciats pel 10% superior de la resta d’usos el tipus a 

aplicar. 

 

Proposarem també alguna mesura que sigui capaç de neutralitzar les baixades que 

experimentem en alguns casos les quotes combinades d’IBI i més IAE d’algunes grans  

empreses. Pensem que se’ls ha d’exigir un esforç com a mínim similar al dels ciutadans i com 

a mínim doncs, que les seves quotes tinguin un cert punt de comparació amb les de l’any 

passat no que siguin més baixes. 

 

I finalment demanarem també que puguem, i espero que ho puguem fer abans de l’aprovació 

definitiva d’aquestes ordenances, discutir també el que són el pressupost d’ingressos, etc. És 

a dir, podríem ser més propensos i entenc que molts dels grups d’aquest consistori hi podrien 

ser-ho, seria més fàcil que els ciutadans també entenguessin que han de continuar fent 

aquest esforç addicional en un entorn d’ordenances, doncs en la nostra opinió, una mica 

regressiu, si sabéssim, si fóssim conscients, si tinguéssim la seguretat, que la política de 

despesa que aplicaria l’Ajuntament és progressiva i decididament orientada en la direcció d’un 

pla de xoc d’inclusió social i amb tots els objectius que s’han anat assenyalant. 

 

En aquest sentit la posició del grup que tampoc ho havia fet abans serà d’abstenció en tots els 

punts a excepció del que fa referència a les subvencions que ara, a la Llei de Barris, a 

l’espera de poder arribar també, com han dit tots els companys, a alguna mena d’acord. 
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Per acabar,  només un comentari, com també s’ha dit avui i s’està dent en aquests darrers 

dies en els mitjans de comunicació, algunes afirmacions en el sentit de que si no s’aproven 

aquestes ordenances s’acaba aplicant el de l’any passat i hi ha una puja, també s’ha dit de a 

vegades el triple del rebut, això serà responsabilitat dels que no les hagi aprovat. Jo insisteixo, 

la nostra abstenció en el dia d’avui és per donar aquesta oportunitat de continuar negociant i 

obtenir algun replantejament de més justícia social, equitat, etc. Però en cas de que no s’arribi 

a cap acord, la responsabilitat serà nostre sinó que correspon, en la nostra opinió, única i 

exclusivament al Govern.  

 

 

El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, replica que 
en aquest marc i aquestes ordenances fiscals i aquest petit augment d’impostos que es 

planteja, evidentment aquest govern no el fa per gust. Cal recordar que al 2011 i al 2012 

aquest  Ajuntament com desgraciadament molta part de la nostra ciutat, es trobava immersa 

en una gran crisi, estava en respiració assistida i això ho explicaven molt bé els diferents 

regidors d’hisenda, ho explicava l’interventor, vam haver de refinançar, els deutes s’han de 

pagar i ja no estem en refinanciació assistida però anem justets. Només aquest augment 

d’impostos, només serveix per seguir fent els serveis que estem fent avui, desgraciadament 

és així. Per tant, hem de buscar altres maneres, és així. Nosaltres no fem un augment 

d’impostos per gust, el tema ja és bastant discutible perquè l’IAE a les empreses que tenen 

10/15 treballadors també facturen més 1.000.000 d’euros i donen feina i no sé si guanyen 

diners o no guanyen diners, llavors si els augmentes l’ imposició que faran, donaran feina a no 

donaran feina. Compte amb això. Estic totalment d’acord que els impostos municipals també 

havien de tenir la possibilitat de ser progressius i que haurien de treballar bé el que viu la 

teoria marco-economia-social-democràtes, com diu Keynes escolten quan hi ha crisi, no 

pugen els impostos, deixen que la gent gasti el que té i vosaltres també gasteu si podeu fer-

ho, però quan no hi ha crisi, pugeu-los i ingresseu per llavors poder invertir quan n’hi ha, aquí  

com que això no s’ha fet doncs ara hem de pujar una miqueta els impostos simplement per 

tenir un nivell de mínims que és, al nostre entendre no crític, perquè aquest Ajuntament té una 

prioritat clara dels serveis a les persones, del servei als més vulnerables després de 

generació d’ocupació, com demostrem, per exemple, amb la tarifació de l’aigua, és el tercer 

any consecutiu que no pugen l’aigua a Mataró, això no ho ha fet cap altre ciutat de la 

província de Barcelona, la Sra. Polvillo ha explicat molt bé la tarifació social que, per cert, el 
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Consell d’Administració d’Aigües de Mataró ha aprovat aplicar, aquell any, justament com ella 

explicava unificant criteris de serveis socials.  

 

A nivell de prioritats i d’aprimar l’estructura municipal, llàstima, i deixem recordar, que a 

principis del mandat passat, molt a disgust del govern que hi havia, vàrem presentar una 

reestructuració de PUMSA que cap altre grup municipal va donar suport i que probablement 

ara no en veuríem amb les necessitats que tenim si haguéssim donat suport. 

 

I finalment, perquè jo crec que ja n’hi ha prou de considerar la PIE com una caritat. La PIE és 

una part dels impostos que paguen els mataronins, que van a l’Estat i que l’Estat ens torna. I 

si ho fes tant bé no haguéssim guanyat crec els independentistes les eleccions el 27 de 

setembre. Dit això, aquest és un plantejament continuista d’impostos per seguir amb aquest 

nivell de serveis que donen amb unes prioritats molt clares, que són les establertes per aquest 

Govern de serveis socials primer i de generació d’ocupació després.  

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics, replica que fa unes breus paraules per anunciar el que lògicament, és la posició 

favorable dels regidors i regidores del Partit Socialista de Catalunya i també per compartir 

amb tots vostès algunes de les reflexions. 

 

Encarem el debat del que és l’antesala del pressupost, del pla d’actuació municipal i del pla 

de govern de l’any 2016 i ho fem com tots el ajuntaments d’Espanya, sense tenir encara resolt 

el marc del finançament i els ajustaments que necessitem pel ajuntaments i de les 

competències que exercim. Les que tenim ja per Llei i les ens veiem obligats a exercir pel 

propi dèficit dels recursos de l’administració tant de l’Estat com de la Generalitat i en definitiva 

i tot plegat es tradueix en que tenim més necessitats socials i menys recursos per gestionar, i, 

si bé es veritat, com deia el Sr. López, que des del govern d’Espanya durant els darrers 

mandats s’han pres mesures de suport a les finances  locals com per exemple al plans de 

pagament a proveïdors que han garantit la solvència de molts ajuntament i és just reconèixer-

ho, però també és més cert que aquestes mesures resulten del tot insuficients i per poder fer 

front a totes les necessitats de les administracions locals que d’altra banda són les més 

properes als ciutadans i les que conseqüentment són a primera línia dels problemes de la 

recerca de solucions. 
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Farem un pressupost i estem fent aquestes ordenances fiscals amb un marc econòmic i soc ial 

de crisi i això ens obliga a tots els grups municipals a un exercici de responsabilitat, d’entesa i 

de diàleg. Entesa i diàleg que he de reconèixer públicament que tothom està tenint en el 

moment d’abordar aquests comptes municipals. 

 

Des de el nostre punt de vista, els impostos, tant els locals han de servir per garantir el 

funcionament de polítiques públiques amb l’objectiu de tenir una ciutat millor amb més 

oportunitats, més igualitària, més sostenible, més saludable, amb més educació, cultura i amb 

un paper rellevant tant a Catalunya com en el món. Hem de tenir una política fiscal que ha ser 

justa i equitativa. 

 

Ens trobem si més no que la modificació dels valors cadastrals del 2012 ens obliguen ara que 

s’acaba aquest període de bonificació d’aquests  tres anys a trobar fórmules perquè redueixi l’ 

impacte que suposaria deixar l’actual gravamen a 1,23 que és el màxim permès legalment. 

Creiem que la proposta del 0,53 és un dels més baixos de Catalunya i d’altres ciutats 

espanyoles de més de 50.000 habitants. 

 

Si no som capaços d’arribar a aquests acords abans del 31 de desembre aquest IBI ens 

pujarà indiscutiblement a un 140%. Per tant entenem que finalment hem de trametre aquest 

missatge que es responsabilitat de tothom. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, passa a la votació dels diferents punts de l’ordre 

del dia: 

  
 
1  - Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les 
Ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, 
així com dels impostos i de les categories fiscals dels carrers. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).   
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Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 14,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 
2  - Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les 
Ordenances fiscals reguladores de les taxes. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 14,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 
 
 
 
3  -  Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les 
Ordenances fiscals reguladores dels preus públics. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 14,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 
4  -   Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les 
Ordenances fiscals reguladores de les tarifes. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

la Candidatura d’Unitat Popular (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 
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d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 
 
 
 
5 -   Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat 
afectats per la Llei de barris, per a l'exercici 2016. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent 

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

(2) i corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2) i corresponent a la regidora no 

adscrita (1). 

 
 
 
6  -   Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per al pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per 
raons socials, per a l'exercici 2016. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 



 70 

VOLEMataró (2) i corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 
 
 
7  - Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de 
lloguer, per a l'exercici 2016. 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2) i corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (2).  

Vots en contra: 1,   corresponent a la regidora no adscrita. 

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).   

 

 
 
8  -  Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2016. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2) i corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que abans d’acabar aquesta sessió, de 

cloure aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Mataró jo també en volia afegir 

als agraïments que s’han formulat en aquesta sala tant al regidor Jerez, que crec que ha estat 

reconegut públicament la seva predisposició per atendre les demandes dels diferents grups en 

totes aquestes setmanes, com de l’equip econòmic de la casa que ha treballat per a elaborar 

la proposta i molt especialment també volia agrair la col·laboració dels grups municipals. 

 

Recordo que el govern segueix obert a dialogar, estem oberts, comencem aquest punt un 

diàleg que s’intensificarà de cara a l’aprovació final i si m’agradaria una mica per l’al·lusió 

directe, recorda aquell document que va ser entregat, lliurat en Junta de Portaveus, en el qual 

hi figurava tant les prioritats que estableixen aquest govern en el qual es mencionen doncs, 

alguna de les qüestions que han estat compartides per la majoria dels grups en aquesta sala. 

No anar enrere en la despesa social, seguir generant, reactivar l’economia, fomentar 

l’educació, la cultura, garantir la solvència de l’Ajuntament que són també elements molt 

importants. En aquell document que també de n’ha fet esment breument en aquest Saló de 
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Plens en aquesta sessió, citant per exemple la part que conté de diagnosis i que també tenia 

el marc pressupostari com també el regidor de la CUP ha citat en el moment que ha explicat la 

previsió del nou endeutament de l’Ajuntament de Mataró per al proper exercici. 

 

Des de aquesta voluntat de seguir parlant, des de aquest diàleg, agraint novament la vostre, la 

seva col·laboració de tots vostès. 

 

Acabem aquesta sessió extraordinària del Ple. Moltes gràcies. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20 hores i 50 minuts del vespre, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 


