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ACTA NÚM. 13/2018 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2018.  

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

 

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

de juliol de dos mil divuit, essent les 19:00 hores, 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) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CiU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CiU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CiU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA    (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ REGIDORA (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÉLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO   Regidora no adscrita.  

SARAI MARTÍNEZ VEGA Regidora no adscrita 
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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 

8888/2018 de 18 d’octubre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 d’octubre 
de 2018 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que 
tindrà lloc el proper dilluns 22 d’octubre de 2018, 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 de Gestió Econòmica 

 
1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2019. 
 
 
   Servei d’Ingressos     
 
2 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 

2019. 
 
3   Aprovació provisional de les bases de subvencions relacionades amb la fiscalitat 

municipal, per a l'exercici 2019 
 
 
   Direcció de Recursos Humans  
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4 Aprovació de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró 
2019. 

 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar 

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per 

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia 
 

 

El Sr. President recorda que es farà un debat conjunt de tots els punts de l’ordre del dia, i per 

últim la votació per separat. Indica que els grups podran fer una primera intervenció de 10 min. 

i una segona de 5 minuts pel torn de replica.  

 

 

DICTAMENS 
 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Gestió Econòmica 

 

1  - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT PER L’EXERCICI 2019. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets 
 
L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats 
locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el 
Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els estats 
de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre de 
l’entitat local. 
 
En data 20 de setembre de 2018, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret 
número 8030/2018 del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Gorvern, 
l’avantprojecte del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2019. 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que s’adoptin els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2019 integrat per: 
 

1.1 El Pressupost de l’Ajuntament pel 2019, amb el següent desglossament per 
capítols: 

 
Despeses   

Capítol I Despeses de personal 55.248.233,89 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 39.719.440,90 
Capítol III Despeses financeres 1.880.265,58 
Capítol IV Transferències corrents 11.364.643,87 
Capítol V Fons de contingència i altres 

imprevistos 631.319,21 
Capítol VI Inversions reals 18.393.258,27 
Capítol VII Transferències de capital 435.000,00 
Capítol VIII Actius financers 305.025,30 
Capítol IX Passius financers 13.960.251,34 
 Total despeses 141.937.438,36 
 
 

  

Ingressos   
Capítol I Impostos directes 51.049.427,10 
Capítol II Impostos indirectes 6.270.441,14 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106,24 
Capítol IV Transferències corrents 43.994.737,03 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.643.855,68 
Capítol VII Transferències de capital 4.506.887,31 
Capítol VIII Actius financers 219.025,30 
Capítol IX Passius financers 12.147.958,56 
 Total ingressos 141.937.438,36 
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1.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 
 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 15.646.076,00 Ingressos: 19.011.142,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 17.476.776,00 Ingressos: 19.186.787,00 
 
 

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 1.170.411,68 Ingressos: 1.170.411,68 
 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
      Despeses:         3.946.454,00        Ingressos:         4.271.770,00 

    

 
 
Segon.-  Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini de 
quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
 
Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat definitivament a la Generalitat de Catalunya i 
a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 

Servei d’Ingressos 
 

2  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2019. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

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 (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. 

 
Portem en aquest expedient l’aprovació provisional de les modificacions fetes en l’ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, les 
modificacions fetes a les ordenances reguladores dels cinc impostos municipals, diverses 
taxes, preus públics i tarifes, així com el text refós de cadascuna d’aquestes ordenances. 

 
 
1.- Les principals modificacions proposades a les ORDENANCES FISCALS per al 2019 són 
les següents: 
 
 
a) Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM - OF 2.4): 
 
S’adapten les bonificacions mediambientals a la classificació de la Direcció General de Trànsit 
(DGT) per raó d’emissió de gasos contaminants, de manera que es preveurà el següent 
redactat:  
 
“ Gaudiran d’una bonificació per raons mediambientals, les persones titulars dels vehicles 
classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit segons la següent 
tipologia: 

 
• Zero Emissions 

(Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 classificats al Registre de Vehicles DGT com 
a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia estesa 
(REEV),  vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb autonomia mínima de 40 
km o vehicles  de pila de combustible): Bonificació del 75% de la quota 

 
• ECO  

Vehicles  M1 i N1 classificats al Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles 
híbrids endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids  no endollables (HEV), 
vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural 
comprimit(GNC) gas natural liquat (GNL)o gas liquat del petroli (GNP).En tot cas , 
hauran de complir els criteris de l’etiqueta C de la DGT  

 
Vehicles  M2, M3, N2 i N3 classificats al Registre de Vehicles de la DGT com a 
híbrids endollables amb autonomia <40km, híbrids  no endollables (HEV), 
propulsats per gas natural, per gas natural comprimit (GNC) gas natural liquat 
(GNL)o gas liquat del petroli (GNP). En tot cas , hauran de complir els criteris de 
l’etiqueta C de la DGT: Bonificació del 70% de la quota “ 

 
Seguint la pauta acordada a les ordenances fiscals dels exercicis 2017 i 2018, es proposa 
continuar amb la supressió progressiva de la bonificació del 100% de la quota per als vehicles 
amb una antiguitat mínima de 25 anys, de manera que es redueixi en un 20% cada any, de 
manera que a l’any 2021 aquesta desaparegui. 
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En conseqüència, les bonificacions per antiguitat vehicle seran les següents: 
 

� Vehicles de més de 25 anys considerats com a clàssics: bonificació  del 100% 
� Vehicles sense categoria de clàssics amb antiguitat de més de 35 anys: 100%  
� Vehicles sense categoria de clàssics amb antiguitat entre 25 i 35 anys: 

bonificació del 40% 
� Vehicles històrics: bonificació del 100% 

 
 
b) Taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres o el domini públic i les 
reserves de la via pública per a aparcament (OF 3.13): 
 
S’aplica el tram d’increment acordat a les ordenances fiscals de l’exercici 2017 de recuperació 
de la taxa en 4 anys: 
 
Tram núm. 

Places

Taxa 2017 Taxa 2018 Proposta Taxa 

2019

Proposta Taxa 

2020
0-5 8,03 € 16,05 € 24,08 € 32,10 €
6-20 (*) 12,04 € 24,08 € 36,11 € 48,15 €
21-50 16,05 € 32,10 € 48,15 € 64,20 €
51-100 20,06 € 40,13 € 60,19 € 80,25 €
101-200 24,08 € 48,15 € 72,23 € 96,30 €
>201 28,09 € 56,18 € 84,26 € 112,35 €

activitats amb 

horari diferent 

al 24H 12,04 € 24,08 € 36,11 € 48,15 €  
 
Per una altra banda, s’introdueix un nou concepte de tributació per les noves reserves 
especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució, serveis mèdics, reserves 
d’hotels o anàlogues: 
 
Es fa una proposta d’implantació de 4 anys: 
 
Aparcament en línia:  Tarifa anual per metre lineal 
 

Proposta 2019 2020 2021 2022

4 hores/feiner 8,23 € 16,47 € 24,70 € 32,93 €

8 hores/dia feiner 16,47 € 32,93 € 49,40 € 65,86 €

12 hores/dia feiner 24,70 € 49,40 € 74,09 € 98,79 €

horari permanent 49,40 € 98,79 € 148,19 € 197,58 €  
 
En el cas que l’ocupació sigui en bateria o semibateria, les tarifes es multiplicarien pel factor 
x2. 
 
Aquesta proposta està condicionada a l’aprovació de la modificació de l’ordenança de la via 
pública. 
 
 
c) Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública (OF 3.15): 
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Pel que fa a l’estacionament de vehicles d’emissions 0, vehicles elèctrics, el Pacte per la 
Mobilitat estableix en el seu decàleg en el punt 7 la promoció de l’ús de vehicles nets. El punt 
8 demana implantar un sistema de corones tarifàries i temporals de l’estacionament a tota la 
ciutat que reguli l’ús del cotxe amb criteris funcionals i mediambientals. 
 
En aquest sentit, es proposa la valoració de la tarifa de zona blava per aquells vehicles 
classificats com de ‘zero emissions’ sigui de 0 €. 

 
Aquesta gratuïtat no ha d’excloure de l’obligatorietat de mantenir el temps màxim 
d’estacionament controlable mitjançant tiquet. 
 
 
d) Preus públics: 
 
S’incrementen tots els preus públics l’ 1,80% (previsió de l’IPC), llevat dels preus públics 
d’Educació, els preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials, els 
preus públics per activitats educatives en el centre cívic Espai Gatassa i els preus públics per 
l’ús dels espais dels centres cívics, els quals es mantenen. 
 
Per tant, els preus afectats per l’increment de l’1,80% són els següents: 
 

• Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives municipals 
• Preus públics per reproduccions, edicions i publicacions 
• Preus públics de les fires 
• Preus públics del Servei d’Espais Públics 
• Preu públic per l’assistència a les sessions alternatives a les denúncies de trànsit 
• Preu públic per a la prestació del servei del registre únic 
• Preu públic per la utilització de la galeria de tir al Servei de la Policia Local 
• Preu públic pel servei d’antena de radiodifusió del Parc Forestal 
• Preus públics per la retirada i reposició d’elements de senyalització 
• Preus públics de senyalització informativa 

 
Per una altra banda, el preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja 
exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes 
lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions, 
s’incrementen les quotes establertes a l’article 5 de la seva ordenança reguladora, amb la 
finalitat d’adaptar els preus actuals a les actualitzacions previstes en el contracte de prestació 
del servei. 
 

 
2.- Resposta a la petició formulada pel Grup Municipal ICV-EUIA durant el termini 
d’al·legacions posterior a l’avantprojecte de les modificacions proposades a les 
ordenances fiscals 2019 
 
Per mitjà del decret 8030/2018, de 20 de setembre, es va aprovar l’avantprojecte de la 
modificació de les ordenances fiscals, dels preus públics i les tarifes, així com de les bases de 
subvencions i ajuts relatives a la fiscalitat municipal, per a l’exercici 2019. Mitjançant dit decret 
es va lliurar l’avantprojecte als grups municipals per al seu examen durant un termini de 15 
dies, d’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
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Dins del termini atorgat, el Grup Municipal de ICV-EUIA ha proposat un augment del rebut de 
l'IBIU, amb un coeficient equivalent a l'IPC, per dedicar aquest increment de recaptació a 
polítiques d'habitatge. 
 
Es DESESTIMA la proposta d'increment de l'IBI pels motius que seguidament s'exposen: 
 
Els pressupostos de 2019 continuen reflectint el compromís de l’Ajuntament de Mataró i el seu 
Govern amb les premisses d’aquest mandat 2015-2019 i amb els principals objectius fixats al 
projecte estratègic Mataró 2022, així com el compromís amb la millora de les finances 
municipals. 
 
Pel que fa als compromisos del mandat que ara finalitza, en aquest període la despesa i la 
inversió en la prioritat “ primer les persones: igualtat d’oportunitats ”, s’han concretat en 
increments en polítiques d’acció social del pressupost 2016 al pressupost 2019. En Habitatge, 
en 2016 es va començar a dotar una partida per adquisició pisos per dret de tanteig i retracte, 
dotació que s’ha incrementat cada any i que per a 2019 està pressupostada en 514.000,00 
euros. 
 
Menció a part es mereix l’assignació en 2017 d’un fons per a rehabilitació d’habitatges en el 
marc de la Llei de Barris (amb subvenció del 50% per part de la Generalitat) i el manteniment 
d’aquest Fons per a 2018 i 2019, sense previsió de subvenció per part de l’administració 
competent. 
 
I, també en matèria d'habitatge, recordar la recent adjudicació per part de la Unió Europea de 
la subvenció de 2,5 milions d’euros al projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró "Lloguem” 
(“Yes we rent” en anglès) que s’emmarca en el Pla Local d’Habitatge 2018-2023, la iniciativa 
Mataró 2022 i el compromís en la promoció del cooperativisme i que, amb fórmules 
experimentals i innovadores basades en l’economia social i cooperativa, busca mobilitzar 
l’habitatge desocupat per incrementar l’oferta de lloguer a preu assequible. 
 
El pressupost global per desenvolupar-lo és de 3,1 milions –la subvenció abasta el 80% del 
total– , dels quals 625.000 € són aportats pels diferents socis, principalment en quantificació 
de despeses de personal. L’Ajuntament desenvoluparà el projecte en consorci amb la 
Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi – Fundació 
Jovent, l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el TecnoCampus Mataró-Maresme. 
 
La política fiscal municipal, en el marc de les OOFF 2019 acompanya aquests projectes amb 
l'aplicació a tots els programes municipals d'habitatge amb finalitat social, dels beneficis 
fiscals en ICIO (subvenció del 100%), taxa urbanística (subvenció del 100%),   plusvàlua 
(bonificació de fins el 95% de la quota) i IBI (subvenció del 100%). 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
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 
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locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 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. 

 
4. 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. 

 
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'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. 

 
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2019 i següents, les modificacions fetes a 
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal,  
així com les modificacions fetes a les ordenances reguladores de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), de l’impost sobre els béns immobles 
(IBI), de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de l’impost sobre els 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com 
el text refós de cadascuna d’aquestes ordenances. 

 
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 2019 i següents, 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, així com el text refós de cadascuna d’aquestes 
ordenances. 
 
Pel que fa a les taxes de nova creació, que figuren detallades a l’annex núm. 3, acordar la 
seva imposició i aprovar-les provisionalment. 
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Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents, 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. 
 
Pel que fa als preus públics de nova creació, que figuren detallats a l’annex núm. 4,  acordar 
la seva imposició i aprovar-los provisionalment. 

 
Quart.-  Aprovar per a l'exercici 2019 la modificació de les tarifes que es detallen a l’annex 
núm. 5 que acompanya aquest expedient i que són les següents: 

 
•••• 5.4 Tarifes servei de transport urbà de viatgers de Mataró. 
•••• 5.5 Tarifes servei Auto-Taxis de Mataró 

  
 

Cinquè.- 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 
(BOPB) 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.” 

 
 

 

 
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 

 
I) S’afegeix al final de la lletra a) de l’article 21.1 el següent paràgraf: 
 
“ Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base 
imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF, o en el seu 
defecte, rendiments integres del treball. ” 
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II) Eliminar el passatge del paràgraf segon de l’article 46 que diu “, que són i l’art. 34 de 
la Llei general pressupostària ”. 
 
El segon paràgraf de l’article 46 queda redactat d’aquesta manera: 
 
“  S’exigirà la prestació de garantia, excepte en els supòsits previstos a l’article 8 de la Llei 
general tributària i d’acord amb allò que es disposa en l’article següent d’aquesta ordenança. ” 
 
 
 
 
 
2. ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
2.1.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.  
 
El primer paràgraf de l’article 7.3 queda redactat d’aquesta manera: 
 
“ Tenen dret a la bonificació de fins el 95% d’aquest impost les persones propietàries 
d‟habitatges desocupats, sempre que siguin particulars que l’aportin, arran de l’adquisició 
“mortis causa” procedent del cònjuge, o parella de fet, o d’una persona amb la qual existeix 
parentiu en línia recta, a la Borsa de Lloguer, així com a la resta de programes que des de 
l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social i compleixin les 
condicions que s’estableixin en els diferents programes de cessió d’habitatges esmentats. A 
aquest efecte, cada programa inclourà el percentatge que correspon de bonificació. Als 
programes vigents  a data de l’entrada en vigor d’aquesta bonificació s’aplicarà el 95%. “ 
 
 
2.2.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
I) a) En l’article 7, relatiu a les bonificacions per a famílies nombroses, s’afegeix el 
següent paràgraf: 
 
“ Respecte del quadre anterior, als efectes de la determinació del tram que correspongui en 
cada cas, es computaran exclusivament els fills els noms i cognoms dels quals apareguin en 
el carnet vigent de família nombrosa. ” 
 
b) Es renumeren les diverses bonificacions regulades en aquest precepte, així com 
s’indica un títol identificatiu a les que no en tenen. 
 
En conclusió, l’article 7 queda redactat tal com segueix: 
 
“Article 7.- Bonificacions 
 
1. Bonificació per a immobles objecte d’activitat immobiliària  
 
Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre i quan així es 
sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte 
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de l’activitat de les empreses d’urbanització, de construcció i promoció immobiliària, tant 
d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu 
immobilitzat. 
 
El termini de gaudi de la bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en 
què s’inicien les obres fins el posterior a la finalització d’aquestes, sempre que durant aquest 
temps es realitzin obres d’urbanització o de construcció efectiva, i sense que l’esmentat 
termini de gaudi pugui excedir dels tres períodes impositius. Les sol·licituds presentades fora 
de termini tindran efectes per l’exercici següent en què es presenti la sol·licitud. 
 
Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats han de complir els següents requisits: 
 

a. L’acreditació de la data en què està previst iniciar les obres d’urbanització o de 
construcció de què es tracti, la qual es farà mitjançant certificació del tècnic director de 
les obres. 
 
b. L’acreditació que certifiqui que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, de 
construcció i de promoció immobiliària, la qual es fa mitjançant la presentació dels 
estatuts de la societat. 
 
c. L’acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 
la qual es fa mitjançant certificació de l’administrador de la societat, o fotocòpia de 
l’últim balanç presentat a l’Agència estatal d’administració tributària , a efectes de 
l’impost sobre societats. 

 
2. Bonificació per a habitatges de protecció oficial 
 
 Gaudeixen d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost els habitatges de 
Protecció Oficial, i els que hi resultin equiparables conforme a la normativa de la Generalitat 
de Catalunya durant un termini de 5 anys comptats des de l’atorgament de la qualificació 
definitiva. Aquesta bonificació es concedeix a petició de l’interessat, podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a la finalització dels cinc períodes impositius de durada d’aquest i 
surt efectes, si s’escau, des del període impositiu en què es sol·liciti. Aquesta bonificació no és 
acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la bonificació per empreses 
d’urbanització, ni amb la bonificació per energies renovables, atorgant  en cada cas la que 
resulti més beneficiosa.  
 
3. Bonificació immobles rústics de cooperatives   
 
Gaudeixen d’una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns de naturalesa rústica de les 
Cooperatives agràries i d’Explotació comunitària de la terra, d’acord amb el que preveu la Llei 
20/1990, de 19 de desembre sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
4. Bonificació per a famílies nombroses 
 
Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’IBI, amb un màxim de 200 euros,  les famílies 
nombroses  que  ho sol·licitin.  
 
El percentatge de bonificació serà en funció de les categories regulades en la legislació 
específica de famílies nombroses. 
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Percentatge  Bonificaci

ó 
Categoria general:  50% 
Categoria especial i d’honor:  70% 
 
Els requisits per gaudir-ne són els següents: 
 

- Tenir reconeguda la condició de família nombrosa, d’acord amb la normativa vigent, i 
estar en possessió del títol corresponent. La bonificació s’atorgarà en funció del que 
estableixi aquest títol.   
 
- El subjecte passiu ha de ser titular o cotitular de l’IBI. 
 
Les persones cotitulars que no es trobin empadronades en el domicili familiar no 
tindran dret a aquest benefici fiscal. Així doncs , la totalitat de la bonificació serà 
aplicada en el rebut que li pertoqui abonar a la persona empadronada en el domicili 
familiar. 
 
- Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge habitual que serà aquell que figura 
com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i en conseqüència 
només es concedirà per un habitatge. 

 
Requisits de renda: 
 
La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques dels 
membres de la família nombrosa, no podrà superar les següents quanties: 
 
Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 
3 36.980 € 
4 51.772 € 
5 66.565 € 
6 81.358 € 
7 96.150 € 
8 110.942 € 
9 125.734 € 
10 140.527 € 
11 155.319 € 
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Respecte del quadre anterior, als efectes de la determinació del tram que correspongui en 
cada cas, es computaran exclusivament els fills els noms i cognoms dels quals apareguin en 
el carnet vigent de família nombrosa. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la que 
acompanyaran la següent documentació: 
 

- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent. 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la 
mateixa finca. 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda dels membres de 
la família nombrosa.  

 
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 fins el 31 d’agost. 
 
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. 

5. Bonificació obres que fomentin estalvi energètic i energies renovables 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles 
destinats a habitatge (ja siguin d’obra nova o no), en els que s’hagi instal·lat sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes 
impositius següents a la instal·lació. 

L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament 
de la comunicació d’obra menor corresponent i que les instal·lacions per a la producció de 
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració 
competent. 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres meses posteriors a 
la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions tècniques 
de la instal·lació d’energia solar tèrmica. No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels 
sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries 
d’acord amb la normativa específica en la matèria. 
 
Aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la 
bonificació per empreses d’urbanització, ni amb la bonificació per les vivendes de Protecció 
oficial, atorgant  en cada cas la que resulti més beneficiosa. 
 

En el cas 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 que a la unitat 
familiar hi hagi alguna persona 
víctima de violència masclista 

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

En el cas 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 
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En cap cas la quantitat de la bonificació serà superior al cost econòmic de la instal·lació. 
 
6. Bonificació per assentaments de població singularitzats 
 
Gaudiran d’una bonificació de fins un màxim del 50% de la quota íntegra de l’impost els 
immobles urbans que d’acord amb la legislació i el planejament urbanístic corresponguin a 
assentaments de població singularitzats per la seva vinculació o preeminència d’activitats 
primàries de caràcter agrícola, ramader, forestal, pesquer o anàlogues i que disposin d’un 
nivell de serveis de competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior 
a l’existent a les àrees o zones consolidades del municipi, sempre que les seves 
característiques econòmiques aconsellin una protecció especial. 
 
7. Bonificació per als equipaments esportius 
 
L’Ajuntament bonificarà fins un 95% de la quota de l’impost a favor dels subjectes passius que 
siguin titulars d’equipaments d’ús esportiu i que desenvolupin l’activitat esportiva en 
participació o col·laboració amb els programes municipals establerts per la Direcció d’Esports.  
 
L’immoble pel qual es demani la bonificació ha de tenir la qualificació urbanística 
d’equipament esportiu, així com ha de realitzar activitats econòmiques declarades d’interès o 
utilitat municipal. 
 
La graduació de la bonificació es farà per decret d’Alcaldia, a la vista de l’informe acreditatiu 
del compliment del requisit del grau de participació amb el programa municipal de la Direcció 
d’Esports.  
 
Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada per instància de la persona interessada, dins del 
període de pagament voluntari de l’impost, per tal que tingui efectes en el mateix exercici en 
què es demani.  
 
Aquesta bonificació serà vigent l’any de sol·licitud i el següent, per tant, tindrà una durada 
màxima de dos anys. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació l’entitat beneficiària ha d’estar al corrent de les seves 
obligacions envers les administracions públiques i despeses de companyies subministradores. 
 
En el cas que aquests equipaments siguin públics, el termini de durada de la bonificació serà 
l’establert expressament pel Ple de l’Ajuntament en el conveni o acord corresponent. “ 
 
 
II) S’actualitzen, d’acord amb els canvis en el padró de l’IBI, els llindars de valors 
cadastrals per a tres dels tipus diferenciats previstos a l’ordenança: magatzem i 
estacionament, industrial i  oficines.  
 
Els límits d’aquests usos passen a tenir aquestes xifres: 

 
ÚS      DESCRIPCIÓ                                                LLINDAR V.C. 
 
A       MAGATZEM I ESTACIONAMENT                       29.212 € 
I        INDUSTRIAL                                                       492.486 € 

                        O     OFICINES                                                             266.949 €  
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La resta de tipus diferenciats (comercial, oci i hostaleria, religiós i edificis singulars) no 
experimenten cap modificació respecte de l’exercici 2018. 
 
 
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
I) S’explicita el redactat de la bonificació de l’article 5.7, relatiu als sistemes de 
recàrrega elèctrica de vehicles a motor elèctrics en garatges col·lectius, el qual queda 
redactat de la següent manera: 
 
“ 7. Gaudiran d’un 95% de bonificació de l’impost les construccions, instal·lacions i obres 
d’infraestructures de càrrega de vehicles a motor elèctrics en garatges col·lectius, aplicada 
sobre el cost total de la suma de l’obra civil i maquinària. 
 
A aquests efectes, es declaren aquestes construccions, instal·lacions i obres d’interès 
municipal.  

 
En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es 
deduirà de la quota íntegra d’aquest impost. “ 
 
II) S’actualitzen els següents mòduls de l’article 9, els quals passen a tenir les següents 
tarifes: 
 
1) 
 
 a) Actuacions subjectes a llicència d’obres o a comunicació prèvia, el producte de P x 
T x R x m² afectats per l’actuació, essent – 
 
P, el valor de construcció estimat. 
 
Els valors corresponents són els següents:  
 
 

P (valor de construcció estimat) Preu/€/M2 
per a usos predefinits, sobre i sota rasant, excepte l’ús 
industrial i l’aparcament col·lectiu. 777,35 

per a usos no predefinits, l’industrial i l’aparcament 
col·lectiu, tots ells sobre rasant 408,35 

per a soterranis d’ús industrial i aparcament col·lectiu 472,30 
 
 
2) Mòduls per obres concretes 

 
1. REFORMA DE BANY / CUINA 
 
Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 
A. Mòdul bàsic 777,35 € / m2 
B. Coeficient reductor segons tipus de  
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reforma 
Reforma que afecta instal·lacions 0,55 
Reforma que no afecta instal·lacions 0,35  
C. Superfície del bany i/o la cuina _ m2 
 
 
2.4.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
I) Es millora el redactat del termini per a sol·licitar els beneficis fiscals de l’article 4.3, 
tot especificant el darrer dia en què pot presentar-se la petició: 30 de juny de l’any en 
curs. 
 
El primer paràgraf de l’article 4.3 queda redactat així: 
 
“ Amb caràcter general totes les exempcions a què es refereix aquest article tindran efectes en 
el mateix exercici en què se sol·licitin, sempre que es reuneixin les condicions exigides en 
data 1 de gener de l’any en el qual van ser demanades, així com la sol·licitud hagi estat 
presentada dins del primer semestre de l’any en curs, essent el 30 de juny l’últim dia per a 
presentar dita sol·licitud. “ 
 
II) Es continua amb la reducció progressiva de les bonificacions per a vehicles sense 
categoria de clàssics amb una antiguitat entre 25 i 35 anys, la qual per a 2019 es fixarà 
en el 40%. 
 
L’article 5.3 tindrà el següent redactat: 
 
“ 3. Els vehicles que no es trobin inclosos a la categoria de clàssics però tinguin una antiguitat 
entre  25 i 35  anys comptats des de la data de fabricació, gaudiran d’una bonificació del 40 % 
en la quota de l’impost. “ 
 
III) Adaptar les bonificacions mediambientals a la classificació de la DGT per raó 
d’emissió de gasos contaminants, de manera que se suprimeixen els tres supòsits de 
l’article 5.5, els quals són: 

 
“ 5.a) Els vehicles elèctrics gaudeixen d’una bonificació del 75 % de la quota. 
b) Els vehicles híbrids gaudeixen d’una bonificació del 70 % de la quota. 
c) Els vehicles que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli 

(GLP), metà, metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals perquè les 
característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies 
renovables gaudeixen d’una bonificació del 60% de la quota. “ 

 
En substitució dels esmentats en l’apartat anterior, l’article 5.5 passarà a tenir el 
següent redactat: 
 
“ 5. Gaudiran d’una bonificació per raons mediambientals, les persones titulars dels vehicles 
classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit segons la següent 
tipologia: 

 
a) Bonificació del 75% de la quota per als vehicles “Zero Emissions”, categoria que 

inclou els següents tipus de vehicles: 
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•  L, M1, N1, M2, M3, N2 i N3 classificats al Registre de Vehicles de la Direcció 

General de Trànsit com a vehicles elèctrics de bateria (BEV). 
• Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV). 
• Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb autonomia mínima de 40 km 

o vehicles de pila de combustible). 
 
b) Bonificació del 70% de la quota per als vehicles “ECO”, categoria que inclou els 

següents tipus de vehicles: 
 

• Vehicles  M1 i N1 classificats al Registre de Vehicles de la Direcció General de 
Trànsit com a vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km; Vehicles 
híbrids  no endollables (HEV); vehicles propulsats per gas natural; vehicles 
propulsats per gas natural comprimit(GNC), gas natural liquat (GNL), o gas 
liquat del petroli (GNP). En tot cas , hauran de complir els criteris de l’etiqueta C 
de la Direcció General de Trànsit. 
 

• Vehicles  M2, M3, N2 i N3 classificats al Registre de Vehicles de la Direcció 
General de Trànsit com a híbrids endollables amb autonomia <40km;  híbrids  
no endollables (HEV), propulsats per gas natural, per gas natural 
comprimit(GNC), gas natural liquat (GNL), o gas liquat del petroli (GNP). En tot 
cas , hauran de complir els criteris de l’etiqueta C de la Direcció General de 
Trànsit. “ 

 
Les bonificacions sol·licitades produiran efectes en el mateix exercici en què es demanin, 
sempre que es compleixin els requisits per a tenir-hi dret el dia del seu meritament i es 
sol·licitin en el termini màxim del 30 de juny de l’any en curs. “ 
 
 
2.5.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
I) Es numeren amb claredat els diferents supòsits d’exempció de l’article 8, el qual 
queda redactat tal com segueix: 

“  Article 8 
 
1.Estan exempts de l’impost: 
 

a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com també els organismes 
autònoms de l’estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats 
autònomes i les entitats locals. 

 
b) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seva activitat en territori espanyol 

durant el dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi 
l’activitat. A aquests efectes, no es considera que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una 
activitat quan aquesta s’hagi desenvolupat anteriorment sota altre titularitat, 
circumstància que s’entén que concorre, entre altres supòsits, en els casos de: 

 
• Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
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• Transformació de societats 
 

• Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior 
titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a 
l’activitat en la nova entitat. 

 
c) Els següents subjectes passius: 

 
- les persones físiques. 
 
- els subjectes passius de l’Impost de societats, les societats civils i les entitats de 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin un 
import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 d’euros. 

 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es té en compte les 
següents regles: 

 
1a) L’import net del volum de negoci es determina d’acord amb el que preveu l’article 
191 del text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Real decret legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la 
prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes 
les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor 
afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci. 
 
2a) L’import net del volum de negoci és, en el cas dels subjectes passius de l’impost 
sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del 
període impositiu el termini del qual per a la presentació de declaracions per aquests 
tributs hagués finalitzat l’any anterior al del meritament de l’impost. En el cas de les 
societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del 
volum de negoci és el que correspongui al penúltim any anterior al del meritament de 
l’impost. Si aquest període impositiu fos inferior a l’any natural, l’import net del volum 
de negoci s’eleva a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci del subjecte passiu, s’ha de tenir en 
compte el conjunt d’activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats, en el sentit de l’article 
42 del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es refereix al conjunt d’entitats 
que pertanyin a aquest grup. 
 
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat 
dominant i una o varies societats dominades, circumstància que es produeix quan 
vàries societats constitueixin una unitat de decisió. En particular, es presumeix que hi 
ha una unitat de decisió quan una societat sigui soci d’una altra societat, respecte de la 
qual: 
 

- Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords 
celebrats amb altres socis. 
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- Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria 
dels membres de l’òrgan d’administració. 

 
Són societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes. 

 
4a) En el cas dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atén a 
l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents 
situats en territori espanyol. 

 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Monts de Pietat 

constituïts d’acord amb el que preveu la Llei 6/2004 de 29 d’octubre, d’ordenació i 
supervisió de les assegurances privades. 

 
e)  Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament, en tots els 

seus graus, finançats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o 
de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament, en tots els seus graus, que, sense ànim de lucre, estiguin 
en règim de concert educatiu, tot i que facilitin als seus alumnes llibres o articles 
d’escriptori i els prestin els serveis de mitja pensió o internat i encara que, per 
excepció, venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a 
aquests fins, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al 
sosteniment de l’establiment. 
 

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que 
realitzin per a l’ensenyament, l’educació, la rehabilitació i la tutela de minusvàlids, 
encara que venguin els productes dels tallers dedicats a aquests fins, sempre que 
l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini 
exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment. 
 

g) La Creu Roja Espanyola 
 

h) Els subjectes passius a què sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis 
internacionals. 
 

i) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 
7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les 
següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits 
establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

 
I. Les fundacions. 
II. Les associacions declarades d’utilitat pública. 

III. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es 
refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
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desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 
associacions. 

IV. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions. 

V. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives 
territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè 
olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol. 

VI. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a 
que es refereixen la lletres anteriors. 

 
 
2. Els subjectes passius als quals es refereixen els paràgrafs a), b), d), g) i h) de l’apartat 1 
anterior, no estan obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Els beneficis regulats a les lletres e) i f) de l’apartat 1 anterior s’han de sol·licitar i es 
concedeixen, si s’escau, a instància de part. 
 
4. L’aplicació de l’exempció de la lletra i) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que 
l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels 
requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge 
 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries 
de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota d’acord a la Llei 20/1990, de 
19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona 
de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, 
durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de 
desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc 
anys des de la finalització de l’exempció prevista en l’article 82.1 b) del TRLRHL. 
 
7. Els parcs d’atraccions que romanguin oberts menys de vuit mesos a l’any, així com les 
activitats de temporada o els establiments de les quals romanguin oberts al públic durant un 
període inferior a un any, es regiran pel que disposa el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 
tarifes i instrucció de l’IAE, d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les 
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica. ” 
 

II) Es renumeren amb números les diferents bonificacions que fins ara constaven amb 
lletres (A, B i C) a l’article 10 de l’ordenança. 

Quant a la bonificació per la contractació de persones amb contracte laboral indefinit (article 
10.2), es detallen els documents que cal presentar per a obtenir aquest benefici fiscal. 

 
L’article 10 queda redactat tal com segueix: 
 
“  Article 10. Bonificacions de caràcter voluntari 
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1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, els subjectes 
passius que compleixin els requisits següents: 

 
- Produeixin o facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el 
municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres 
energies renovables, o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es 
realitzi en instal·lacions ubicades en el terme municipal i el consum de l’energia així obtinguda 
es dugui a terme en activitats realitzades en ell; si el subjecte passiu es limita a fer servir 
d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, al menys, un 
80% del total de l’energia que utilitzi per les activitats realitzades en el municipi. 

A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies 
renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies 
Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que 
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 

- Realitzin les seves activitats industrials, des de l’inici de la seva activitat o per trasllat 
posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal. 

- Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objectiu reduir el 
consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ús 
dels mitjans de transport més eficients, como el transport col·lectiu o el compartit. 

La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què es sol·liciti i 
mentre el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada 
període impositiu. 
 
2. S’aplica una bonificació de fins el 50% als subjectes passius que contractin treballadors 
indefinits, amb un mínim d’ 1 persona, creant més llocs de treball. 

 
INCREMENT PROMIG  % DE BONIFICACIÓ 
De l‘1 al 19%  25% 
Del 20% al 39%  30% 
Del 40% al 80%  40% 
Superior al 80% 50% 

 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu l’ha de demanar dins el primer 
trimestre de l’exercici següent al qual s’ha produït l’increment de treballadors indefinits i 
presentar els següents documents: 

I) Sol·licitud de bonificació on caldrà identificar el subjecte passiu i es relacionaran 
totes les activitats amb indicació de l'adreça i epígraf de tributació respecte de les quals 
es demana el benefici fiscal. 

II) Declaració del subjecte passiu o del seu representant on, sota la seva 
responsabilitat, a més de les dades identificatives, inclogui, les circumstàncies 
següents: 

- Relació de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida 
durant els dos exercicis immediatament anteriors a l'exercici pel qual es demana la 
bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número d'afiliació a la Seguretat 
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Social, data d'inici de la prestació de serveis amb contracte indefinit o conversió de 
temporal a indefinida i, si s'escau, data de baixa. Així mateix, ha de constar a la 
relació l'adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels 
treballadors. 

- Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida, o si s'escau, la 
comunicació de conversió de contracte temporal a contracte indefinit. 

- Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del 
codi de compte de cotització de l'empresa pel període comprés entre el 
01/01/exercici (període inicial comparat) i el 31/12/ exercici (període final 
comparat). 

- Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la 
cotització -treballadors per compte aliè (IDC)- de cada treballador amb un contracte 
de modalitat indefinida i de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest 
document haurà d'estar expedit en l'exercici en què es pretén la bonificació. 

 
L’increment mitjà es pren per diferència entre el promig d’ambdós exercicis. 
 
En cap cas s’ha de tenir en consideració un increment de plantilla produït fora del terme 
municipal de Mataró. 
 
Aquesta bonificació s’aplicarà durant  els dos exercicis següents al que s’ha produït 
l’increment, sempre i quan es mantingui durant aquest temps l’increment de la plantilla.  

 
3. Els subjectes passius que es donin d’alta en la matrícula de l’impost i que hagin gaudit 
durant els dos exercicis anteriors de l’exempció per inici d’activitat en territori espanyol, 
prevista a l’article 8.1.b/ de l’ordenança vigent, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota 
tributària durant el primer any següent a la fi d’aquesta exempció. Aquesta bonificació es 
concedirà a petició de la persona interessada, dins del termini previst per presentar l’alta a la 
matrícula. 
 
4. En el cas que la persona contribuent tingui dret a més d’una bonificació, li serà concedida 
automàticament la més avantatjosa. ” 
 

III) Modificar l’apartat 4 de l’article 16, el qual disposa el següent: 

“ Quan la data que es declari com a cessament en l’exercici de l’activitat sigui d’un exercici 
anterior al de la presentació de la declaració de baixa i aquesta es presenti fora de termini, 
aquesta data de cessament ha de ser provada pel declarant. ” 
 
Es proposa el següent redactat: 
 
“ Quan la declaració de baixa es presenti fora del termini  indicat en l’apartat 2 d’aquest article, 
s’haurà d’acreditar degudament la data de cessament de l’activitat,  en cas contrari  s’entendrà 
que la data de cessament s’ha produït en al mes anterior a la data de presentació de la 
declaració. “ 
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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. 
 
 
I) Es proposa el següent redactat per a l’article 2.1: 
“ 1. El fet imposable consisteix en: 

a) L’activitat municipal desenvolupada a instància de part, amb motiu de la tramitació dels 
documents que s’expedeixin o que estenguin l’Administració o autoritats municipals. 
 

b) La prestació del servei i la utilització de les reproduccions de documents textuals, 
gràfics, microgràfics, sonors i audiovisuals i de qualsevol altra naturalesa que estiguin 
dipositats i gestionats de manera directa per l’arxiu municipal de Mataró. 
 

c) L’activitat tècnica i administrativa municipal realitzada per tal de tramitar els processos 
de selecció del personal funcionari i laboral convocats segons l’oferta pública 
d’ocupació per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms o empreses municipals. 
Així mateix, la inscripció per tal de participar en els processos selectius convocats per 
l’Ajuntament o pels seus organismes per tal d’accedir a la borsa de treball. ” 

 
 
II) Suprimir l’apartat segon de l’article 5, relatiu a la quota tributària, el qual disposa el 
següent: 
“ 2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
de l’expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins la resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut. “ 
 
D’aquesta manera, l’article 5 quedarà redactat de la següent manera: 
“  La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada, segons la naturalesa 
dels documents o dels expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa que compta l’article 
següent. ” 
 
 
III) S’afegeix un apartat 3 a l’article 7, per tal de preveure l’únic cas en què es pot 
retornar l’import de la taxa: 
“ 3. En el cas que la persona interessada formuli renúncia o desistiment de la seva petició del 
document objecte de la present taxa, únicament tindrà dret a la devolució de la quota quan 
l’Ajuntament no hagi iniciat la tramitació del procediment d’elaboració del document sol·licitat.“ 
 
 
IV) S’afegeix una disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 
2.1, 5.2 i l’addició de l’apartat 3 de l’article 7, amb efectes 1 de gener de 2018. ” 
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3.5.- TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPAL 
I) La proposta de tarifes de la Taxa de Cementiris Municipals per al 2019, aplica un 
increment del 2,3% respecte a les tarifes del 2018. Les de 2019 seran les següents:   
 
TARIFES EUROS 
Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 3.203,73  
Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.682,19  
Concessió permanent nínxol 3r. pis  3.203,73 
Concessió permanent nínxol 4t. pis  2.045,63  
Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.772,94  
Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.265,78  
Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.818,58  
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 4.514,15  
Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.909,57  
Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.773,21 
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 5.045,98 
Concessió permanent tomba de tres departaments  17.216,49 
Concessió permanent columbari 986,54  
  
Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.281,94  
Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.472,89 
Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.281,94  
Concessió temporal nínxol 4t. pis 818,27 
Concessió temporal nínxol 5è. pis 709,17  
Concessió temporal nínxol 6è. pis 506,31  
Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.527,43  
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.805,66  
Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.963,83  
Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.909,29  
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 2.018,41 
Concessió temporal tomba de tres departaments  6.886,59  
Concessió temporal columbari 394,62  
  
Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 451,51  
Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 391,28  
Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 279,35  
Lloguer per un any columbari prorrogable 64,18  
  
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  752,53  
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Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 652,12  
Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 465,53  
  
Tombes 2.899,72  
Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.869,42  
Concessió ossera frontal 1.051,90  
  
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 560,51  
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 831,25  
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.256,26  
Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls  483,48  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 398,89  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 732,13  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 939,35  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.237,41  
Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 242,58  
  
Incineració de cadàvers  703,62  
Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb 
làpida 2.376,67 

Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari  1.008,21  
Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 998,04  
Servei exhumació i incineració de restes  903,92  
Servei exhumació i incineració de restes - inhumació en espai memorial de 
cendres 1.245,98  

  
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 78,90  
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 215,20  
Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 46,33  
  
Drets d'inhumació o exhumació en nínxol 246,59  
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 392,87  
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 120,44  
Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 294,42  
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 314,29  
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 168,90  
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 40,53  
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 40,53  
Condicionament sepultura (inclou sudari) 135,26  
  
Permís i col·locació de làpida 77,70  
Permís i col·locació de laterals (cos complet) 42,23  
Permís i col·locació d'arrebossat de façana 118,24  
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Permís i col·locació de marc - vidriera 84,46  
Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 118,24  
Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 42,23 
Permís i col·locació de llosa tomba 249,10  
Expedició de títol  41,23  
Pròrroga de concessió 60,88  
Altres casos anàlegs 60,85  
Inscripció en tapa de tancament 67,62  
Tramitació de documentació 60,85  
Expedient administratiu de canvi de nom 79,71  
  
Drets de conservació general del cementiri per nínxol 16,89 
Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 101,49  
Drets de conservació general del cementiri per columbari 8,46 
 
 
 
II) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de l’article 5, 
amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
 
 
 
 
3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I 
COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE 
L’ACTIVITAT 
 
I) Es millora el redactat de l’article 6.H), en concret les tres situacions en les quals es 
poden trobar les persones que desitgin beneficiar-se de la bonificació per a persones 
que es trobin a l’atur. 
 
Així, el redactat dels tres supòsits queda de la següent manera: 
“ - Si la persona sol·licitant està rebent la prestació d’atur o té dret a percebre-la, ha d’aportar 
document del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal) que acrediti el dret al cobrament o la 
capitalització de la prestació d’atur. 
- Si la persona sol·licitant fa menys de tres mesos que es troba en situació d’atur forçós sense 
dret a prestació, ha d’aportar l’informe de vida laboral actualitzat que acrediti la finalització del 
contracte laboral dins dels tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de llicència, o 
a la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable. 
- Si la persona sol·licitant no ha treballat mai, o bé no treballa des de fa més de tres mesos, ha 
d’aportar document del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) que acrediti una antiguitat 
mínima de tres mesos com a demandant d’ocupació. ” 
 
 
II) L’article 7 passa a tenir el següent redactat: 
“ En el cas que la persona interessada formuli renúncia o desistiment de la seva petició de 
llicència o de la seva presentació de comunicació prèvia o declaració responsable, únicament 
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tindrà dret a la devolució de la quota quan l’Ajuntament no hagi iniciat la tramitació del 
procediment d’elaboració del document sol·licitat. “ 
 
 
III) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de els article 
6 i 7, amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
 
 
3.8.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES O UTENSILIS DOMÈSTICS 
INSERVIBLES 
 
I) A l’article 7 s’afegeix el següent paràgraf: 
“ Pel que fa als habitatges que s’integrin per més d’una unitat cadastral d’ús residencial, el 
valor cadastral que determini la tarifa serà la suma del valor de cadascuna d’aquestes unitats.“ 

 
 
II) Se suprimeix el títol de l’article 9 (“ Habitatges ”) i se simplifica el seu redactat, per tal 
de sistematitzar-lo. El seu redactat és el següent: 
 
“Article 9 
El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener, moment en el qual es merita la taxa.  
Les altes en el padró de la taxa per la recollida de la brossa domiciliària pels habitatges nous 
que es produeixin durant l’exercici, tindran efecte dintre el mateix exercici i es prorratejarà per 
mesos, a partir del mes següent de l’alta. 
Es dóna d’alta en el padró a partir de la llicència de primera ocupació, certificat de final d’obra, 
o abans en el cas que es pugui acreditar que s’ha fet ús de l’habitatge, anteriorment. 
 Les baixes del padró per la taxa de recollida de brossa domiciliària pels habitatges s’hauran 
de realitzar, a tot estirar, dins del darrer dia feiner del semestre corresponent per tal de poder 
tenir l’efecte al semestre següent, sol·licitant la seva declaració de no habitable. Els que no 
compleixin aquesta obligació continuaran subjectes al pagament de l’exacció. En els supòsits 
d’enderroc, els efectes de la baixa seran des del semestre següent a la data de l’enderroc i 
s’haurà d’acompanyar amb la sol·licitud un certificat del tècnic/a que acrediti la data i la factura 
de l’enderroc. 
També a efectes de la baixa del padró no es consideraran inhabitables aquells habitatges que 
amb una intervenció raonable podrien rehabilitar-se i posar-se al mercat, com per exemple: 
l’adequació de les instal·lacions a la normativa actual, la posada o substitució 
d’electrodomèstics o el manteniment general de l’habitatge. 
En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la realització d’una 
activitat a l’habitatge, la quota es prorratejarà per mesos naturals  amb efectes en el mes 
següent, per evitar la doble imposició amb el preu públic de la brossa comercial. ” 
 
 
III) En el primer paràgraf de l’article 11 s’explicita, respecte de les persones físiques 
pensionistes, que no han de percebre ingressos provinents del treball.  
El passatge inicial del primer paràgraf de l’article 11 queda redactat així: 
“ Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones físiques pensionistes sense ingressos 
provinents del treball, jubilades i en atur forçós amb escassos recursos econòmics ... “   
 



 30 

 
IV) S’inverteix l’ordre de les dues bonificacions regulades a l’article 12. La de l’apartat 
primer (bonificació per la realització d’aportacions a la deixalleria municipal) passa a ser 
inclosa en l’apartat segon. Alhora, la de l’apartat segon (bonificació del 50% per a les 
persones que compleixin tots els requisits per gaudir de l’exempció prevista a l’article 11 
d’aquesta mateixa ordenança) passa a ser la de l’apartat primer. 
Quant a la bonificació per la realització d’aportacions a la deixalleria municipal, s’esmena el 
passatge “ De 7 a 12 usos ”, el qual ha de dir  “De 7 a 12 aportacions “. Es corregeix aquest 
error material. 
 
Per tot plegat, l’article 12 queda redactat d’aquesta manera: 
“  Article 12 
1. Tindran dret a la bonificació del 50% de la quota aquelles persones que compleixin tots els 
requisits per gaudir de l’exempció prevista a l’article 11 d’aquesta mateixa ordenança llevat el 
límit d’ingressos,  sempre que no sobrepassin el llindar  següent: 
 

nombre residents Llindar de renda 
1 11.044,60 € 
2 14.026,64 € 
3 17.008,68 € 
4 19.990,73 € 
5 22.972,77  € 

 
 
Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base 
imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF, o en el seu 
defecte, els rendiments íntegres del treball. 
El límit d’ingressos expressat és el del conjunt de les persones empadronades amb la persona 
contribuent en el mateix domicili. 

 
Els valors estan calculats a partir de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec. 
 
En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un segon bé immoble, 
sempre i quan aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 euros. 
El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 31 de 
maig de cada any i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. 
Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el 
termini per sol·licitar la present bonificació, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins 
el 31 de desembre de l’any en curs. 
2. Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones que 
utilitzin la deixalleria municipal, de conformitat amb el següent quadre:  

• De 4 a 6  aportacions => 12 € de bonificació 
• De 7 a 12  aportacions=> 17,50 € de bonificació 
• Més de 12 aportacions => 23 € de bonificació 

Per al càlcul de la bonificació es computaran únicament les aportacions a la deixalleria fetes 
durant l’exercici anterior. 
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Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa de brossa domiciliaria de l’habitatge 
habitual i s’aplicarà d’ofici als ciutadans i ciutadanes que n’hagin fet ús amb les condicions 
següents:  
Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada (aportacions a la deixalleria): 

- Olis de cuina: mínim 1 litre. 
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3.  
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....): 1 unitat 
- Grans electrodomèstics  (rentadores, assecadores, forns, neveres...): 1 unitat 
- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....): 2 unitats  
- Residus verds (poda): mínim 1 m3. 
- Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.  
- Piles: mínim 10 unitats 
- Tòners: mínim 2 unitats 
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos): mínim 1 litre. 

Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en 
podran gaudir les activitats industrials/comercials.  
Aquesta bonificació és compatible amb la prevista en el paràgraf anterior. ” 
 
 
V) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 7, 
9,11 i 12, amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
 
 
 
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. 
 
I) S’inclou en el redactat de l’article 3.2 relatiu a l’exempció de la taxa, que les entitats 
sol·licitants han d’estar inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Mataró.  
 
El segon apartat de l’article 3 queda redactat de la següent manera: 
“ 2. Pel que fa a les tarifes dels tipus d’ocupació A.6  i a les ocupacions ocasionals de la via 
pública assenyalades a l’apartat C.3.3 de l’article 5, en els casos en què la llicència la 
sol·licitin entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de 
Mataró que promoguin el foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització 
d’activitats de caire cultural i de foment d’activitats esportives, lúdiques, culturals, de foment de 
valors festius i d’activitats que promoguin la dinamització econòmica de la ciutat, que es 
desenvolupin a la via pública, la quota a pagar és zero. En aquest cas caldrà un informe 
justificatiu d’interès per a la ciutat de l’actuació concedida. ” 
 
 
II) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de l’article 3, 
amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
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3.13.-  TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER SOBRE DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 
 
I) S’afegeix un segon paràgraf a l’article 2 de l’ordenança, relatiu al fet imposable de la 
taxa: 
 
“ També constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic per reserva d’espai destinat a l’estacionament a la via pública per a 
establiments i activitats econòmiques de característiques especials: restauració i alimentació 
amb servei a domicili, paqueteria i distribució de mercaderies o similars, subministrament de 
serveis públics essencials, tallers mecànics, lloguer de vehicles, hotels, centres sanitaris, 
centres educatius, organismes públics, activitats recreatives,  i en general activitats que 
requereixin de flotes de vehicles o d’un ús intensiu de l’estacionament a la Via Pública. “ 
 
 
 
II) Incrementar la quota de la taxa prevista a l’article 5, la qual quedarà de la següent 
manera: 
L’article 5.1 queda redactat de la següent manera: 
“ 1. La quota tributària serà el resultat d’aplicar la tarifa segons el tram de capacitat del garatge 
multiplicat pels metres lineals del gual, d’acord amb el següent quadre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En casos de garatges amb més d’un accés, s’aplicarà la taxa per número de places a l’accés 
de més metres i a la resta d’accessos la taxa de primera categoria (de 0 a 5 places).  
Els guals temporals per obres tenen una tarifa de 0,03 euros per metre i hora/dia i mes. “ 
 
 
III) Incrementar la quota de la taxa prevista a l’article 5.2 (guals de recintes amb activitat 
econòmica), que passen de 24,08 €/m  a  36,11 €/m.   
El primer paràgraf de l’article 5.2 queda redactat de la següent manera: 
“ 2. Als guals de recintes amb activitat econòmica s’aplica la tarifa de 36,11 €/m, llevat 
d’activitat per garatges, els quals es regeixen pel coeficient corresponent a la seva capacitat 
de vehicles, les tarifes de l’apartat anterior. “ 
 
 
IV) En coherència amb la modificació de l’article 2, s’introdueixen a l’article 5 unes 
noves tarifes per als casos de noves reserves especials per càrrega i descàrrega de 
mercaderies, distribució, serveis mèdics, reserves d’hotels o activitats anàlogues.  

NOMBRE DE PLACES € PER METRE 
0-5  24,08 
6-20 36,11 
21-50 48,15 
51-100  60,19 
101-200 72,23 
>201 84,26 
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L’entrada en vigor d’aquestes tarifes està supeditada a l’aprovació i entrada en vigor de la 
modificació de l’Ordenança de Guals i Estacionaments Reservats per part d’aquest 
Ajuntament. 
 
S’afegeix el següent redactat: 
“ En els casos de noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, 
distribució, serveis mèdics, reserves d’hotels o activitats anàlogues, la quota tributària serà la 
següent: 
Aparcament en línia: 
 
Tarifa anual per metre lineal: 
 

  
€ per metre 
lineal i any  

4 hores/feiner 8,23 € 

8 hores/dia feiner 16,47 € 

12 hores/dia feiner 24,70 € 

horari permanent 49,40 € 
 
En cas que l’ocupació sigui en bateria o semibateria, les tarifes es multiplicaran pel factor x2. “ 
 
L’article 5 queda redactat així: 
“ Article 5 

1. La quota tributària serà el resultat d’aplicar la tarifa segons tram de capacitat del 
garatge multiplicat pels metres lineals del gual, d’acord amb el següent quadre: 

 
Nombre de places € per metre 
0-5  24,08€ 
6-20 36,11€ 
21-50 48,15€ 
51-100  60,19€ 
101-200 72,23€ 
>201 84,26€ 

 
 
En casos de garatges amb més d’un accés, s’aplicarà la taxa per número de places a l’accés 
de més metres i a la resta d’accessos la taxa de primera categoria (de 0 a 5 places). 
 
2. Els guals temporals per obres tenen una tarifa de  0,03 euros per metre i hora/dia i mes. 
 
3. Els guals de recintes amb activitat econòmica tributaran per la tarifa de 36,11€/m, llevat que 
l’activitat econòmica sigui per garatges, els quals es regiran pel coeficient corresponent a la 
seva capacitat de vehicles, segons les tarifes de la taula de l’apartat 1 anterior. 
En el cas que aquests guals de recintes d’activitats econòmiques no siguin permanents, la 
tarifa serà proporcional a l’horari. 
 
4. La taxa relativa al contragual té una quota de 0,00 €. 
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5. La quota tributària dels estacionaments reservats serà la següent: 
 

Estacionaments reservats € per metre i hora/dia i 
mes 

Temporals (per obres) 0,20 
Per a persones amb mobilitat 
reduïda 0,00 

 
En els casos de noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, 
distribució, serveis mèdics, reserves d’hotels o activitats anàlogues, la quota tributària serà la 
següent: 
Aparcament en línia: 
 
Tarifa anual per metre lineal: 
 

  
€ per metre 
lineal i any  

4 hores/feiner 8,23 € 

8 hores/dia feiner 16,47 € 

12 hores/dia feiner 24,70 € 

horari permanent 49,40 € 
 
En cas que l’ocupació sigui en bateria o semibateria, les tarifes es multiplicaran pel factor x2. “ 
 
 
V) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 2 i 
5.5, amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
 
 
VI) S’afegeix una disposició transitòria única, que queda redactada així: 
“ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
ÚNICA.- Les tarifes previstes a l’article 5.5 de la present ordenança, relatives als casos de 
noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució, serveis 
mèdics, reserves d’hotels o activitats anàlogues, entraran en vigor prèvia modificació de 
l’Ordenança de Guals i Estacionaments Reservats per part d’aquest Ajuntament. “ 
 
 
3.15.-  TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA 
PÚBLICA 
 
I) Establir tarifa zero per al vehicles classificats com a “Zero Emissions”, amb 
l’obligatorietat de mantenir un temps màxim d’estacionament controlable via tiquet.  
S’afegeixen els dos paràgrafs següents a l’article 4: 
“ La tarifa de zona blava per aquells vehicles classificats com de ‘zero emissions’ serà de 0 €. 
L’acreditació s’haurà de fer mitjançant l’etiqueta ambiental blava ‘zero’ en el vehicle.  
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Aquesta gratuïtat no exclou l’obligatorietat de respectar el temps màxim d’estacionament 
establert a la zona, controlable mitjançant el procediment que s’hi estableixi. “ 
 
 
II) Afegir a l’article 5 que a banda de tenir col·locat en lloc visible el distintiu acreditatiu 
del pagament de la taxa, també es pot acreditar el pagament de la taxa mitjançant 
l’aplicació telemàtica. 
L’article 5 quedaria redactat d’aquesta manera: 
“ La taxa es merita quan s’efectua l’estacionament a les zones de les vies públiques 
reservades a l’efecte. El distintiu acreditatiu del pagament s’ha de col·locar en lloc visible, o bé 
disposar de l’acreditació del pagament mitjançant l’aplicació telemàtica. ” 
 
 
III) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 4 
i  5, amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
 
 
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE 
GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS. 
 
I) Incloure en el redactat de l’article 6 relatiu a l’exempció de la taxa, que les entitats 
sol·licitants han d’estar inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Mataró.  
El segon paràgraf de l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
“ Es troben exemptes d’aquesta taxa les entitats inscrites en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de Mataró que promoguin el foment de la vida cultural, esportiva, lúdica, social i 
cívica, així com les que fomentin els valors festius i la dinamització econòmica de la ciutat. ” 
 
II) Especificar en el darrer paràgraf de l’article 6 que la remissió a l’article 21 de 
l’ordenança és únicament als requisits de renda (el quadre amb els diferents llindars) i 
al requisit de tenir únicament el propi habitatge, un traster i una plaça d’aparcament. 
Aquest paràgraf queda redactat així: 
“ Les persones amb mobilitat reduïda i amb insuficiència de recursos econòmics podran gaudir 
d’una bonificació del 75% en la quota de la taxa de primera senyalització de reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, sempre que ho sol·licitin i compleixin 
els requisits relatius als criteris de renda assenyalats als apartats a) i b) de l’article 21.1 de 
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. ” 
 
III) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de l’article 6, 
amb efectes 1 de gener de 2019. ” 
 

 

 
ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
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4.1.-  PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
I) S’incrementen un  1,8% els preus públics per la utilització anual de les instal·lacions 
esportives municipals per entitats esportives, col·lectius de lleure i centres d’educació. 
 
II) S’incrementen un  1,8% els preus públics que regulen la utilització puntual de les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
III) S’incrementen un  1,8% els preus públics que regulen els serveis de la piscina municipal. A 
més a més, es fan les següents modificacions: 
 

- Es deroguen els preus de les assegurances d’accidents trimestrals, mensuals i d’ús 
puntual, atès    que el cost de les assegurances passen a formar part del preu principal 
que s’aplica a cada cas de la piscina municipal. 
 
- S’incrementen tots els preus que portin associades assegurances d’accidents per a 
les persones usuàries en l’import del cost de l’assegurança corresponent (trimestral, 
mensual o ús puntual). 

 
 
IV) En els programes d’esport de lleure, s’estableix un increment de l’ 1,8% en els preus 
públics dels següents programes: 
 

a) Serveis d’activitat física de la gent gran. 
b) Estadi municipal d’atletisme. 

 
a) Pel que fa als serveis d’activitat física de la gent gran, també es  proposa el següent: 

 
- Derogar els preus de les assegurances d’accidents anuals, semestrals i 
mensuals, atès que el cost de les assegurances passen a formar part del preu 
principal que s’aplica a cada cas de l’estadi municipal d’atletisme. 

 
- Incrementar tots els preus que portin associades assegurances d’accidents 
per les persones usuàries en l’import del cost de l’assegurança corresponent 
(anual, semestral o mensual). 

 
 

b) Respecte dels preus de l’estadi municipal d’atletisme, també es  proposa el següent: 
 

- Derogar els preus de les assegurances d’accidents anuals i quadrimestrals, 
atès que el cost de les assegurances passen a formar part del preu principal 
que s’aplica a cada cas del servei de l’activitat física de la gent gran. 

 
- Incrementar tots els preus que portin associades assegurances d’accidents 
per les persones usuàries en l’import del cost de l’assegurança corresponent 
(anual o quadrimestral). 
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V) S’estableix un increment de l’ 1,8% en els preus públics que regulen la participació en els 
jocs escolars de Mataró. 
 
La relació completa d’aquests preus públics per a l’exercici 2019 és la següent: 
 

PREUS PÚBLICS EXERCICI  2019 
 

 UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  

PER ENTITATS ESPORTIVES I COL.LECTIUS LLEURE 2019 

A.- TRAM (A) Utilització 1 hora/setmanal   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.019,66 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.019,66 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.019,66 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   502,22 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 502,22 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 502,22 

POLIESPORTIUS COBERTS   826,87 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 826,87 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 826,87 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 826,87 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 826,87 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 826,87 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   654,73 

PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 654,73 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 654,73 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   502,22 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 502,22 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 502,22 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 502,22 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 502,22 

ALTRES   502,22 

PISTA CICLISME VELÒDROM 502,22 
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GIMNÀS DE BOXA 502,22 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 502,22 

PISCINA MUNICIPAL  439,76 

B.- TRAM (B) Utilització 2 a 5 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.070,65 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.070,65 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.070,65 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   527,33 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 527,33 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 527,33 

POLIESPORTIUS COBERTS   1.240,32 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.240,32 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.240,32 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.240,32 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.240,32 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.240,32 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   870,76 

PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 870,76 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 870,76 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   527,33 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 527,33 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 527,33 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 527,33 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 527,33 

ALTRES   527,33 

PISTA CICLISME VELÒDROM 527,33 

GIMNÀS DE BOXA 527,33 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 527,33 

PISCINA MUNICIPAL  659,64 
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C.- TRAM (C) Utilització 6 a 10 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.452,61 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.452,61 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.452,61 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   552,44 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 552,44 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 552,44 

POLIESPORTIUS COBERTS   1.653,76 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.653,76 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.653,76 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.653,76 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.653,76 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.653,76 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.103,09 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.103,09 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 1.103,09 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   552,44 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 552,44 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 552,44 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 552,44 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 552,44 

ALTRES   552,44 

PISTA CICLISME VELÒDROM 552,44 

GIMNÀS DE BOXA 552,44 

PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 552,44 

PISCINA MUNICIPAL  879,52 

  

D.- TRAM (D) Utilització 11 a 20 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.815,77 
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CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.815,77 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.815,77 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.815,77 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   590,09 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 590,09 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 590,09 

POLIESPORTIUS COBERTS   1.912,15 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.912,15 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.912,15 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.912,15 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.912,15 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.912,15 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.251,12 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.251,12 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 1.251,12 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   590,09 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 590,09 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 590,09 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 590,09 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 590,09 

ALTRES   590,09 

PISTA CICLISME VELÒDROM 590,09 

GIMNÀS DE BOXA 590,09 

PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 590,09 

PISCINA MUNICIPAL    1.018,39 

E.- TRAM (E) Utilització més de 20 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 2.178,91 
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CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 2.178,91 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 2.178,91 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 2.178,91 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   627,76 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 627,76 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 627,76 

POLIESPORTIUS COBERTS   2.170,57 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 2.170,57 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 2.170,57 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 2.170,57 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 2.170,57 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 2.170,57 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.399,17 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.399,17 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 1.399,17 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   627,76 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 627,76 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 627,76 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 627,76 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 627,76 

ALTRES   627,76 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 627,76 

GIMNÀS DE BOXA 627,76 

PISTA CICLISME VELÒDROM 627,76 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 627,76 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   2.178,91 

PISCINA MUNICIPAL    1.157,84 

UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  

PER CENTRES D'EDUCACIÓ (activitat curricular) 2019 

A.- CENTRES D’EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1,91 
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CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1,91 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1,91 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1,91 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   0,99 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 0,99 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 0,99 

POLIESPORTIUS COBERTS   3,81 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 3,81 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 3,81 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 3,81 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 3,81 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 3,81 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   2,36 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 2,36 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 2,36 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   0,99 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 0,99 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 0,99 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 0,99 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 0,99 

ALTRES   0,99 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,99 

GIMNÀS DE BOXA 0,99 

PISTA CICLISME VELÒDROM 0,99 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 0,99 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   2,98 

UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  

    2019 

A.- USUARIS HABITUALS DE LES INSTAL·LACIONS (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 11,35 
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CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 11,35 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 11,35 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 11,35 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   2,89 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 2,89 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 2,89 

POLIESPORTIUS COBERTS   29,06 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 29,06 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 29,06 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 29,06 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 29,06 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 29,06 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   15,56 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 15,56 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 15,56 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   2,51 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 2,51 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 2,51 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 2,51 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 2,51 

ALTRES   4,87 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 4,87 

GIMNÀS DE BOXA 4,87 

PISTA CICLISME VELÒDROM 4,87 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 4,87 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   20,82 

B.- USUARIS NO HABITUALS DE LES INSTAL·LACIONS, ENTITATS ESPORTIVES, 
COL·LECTIUS DE LLEURE I ALTRES SENSE ÀNIM DE LUCRE (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 22,70 
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CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 22,70 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 22,70 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 22,70 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   5,79 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 5,79 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 5,79 

POLIESPORTIUS COBERTS   58,14 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 58,14 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 58,14 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 58,14 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 58,14 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 58,14 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   31,58 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 31,58 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 31,58 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   5,02 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 5,02 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 5,02 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 5,02 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 5,02 

ALTRES   9,73 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 9,73 

GIMNÀS DE BOXA 9,73 

PISTA CICLISME VELÒDROM 9,73 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 9,73 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   41,64 

UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  

    2019 

C.- ENTITATS ESPORTIVES, CENTRES D'EDUCACIÓ, COL·LECTIUS DE LLEURE I 
ALTRES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE FORA DE MATARÓ (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 45,40 
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CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 45,40 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 45,40 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 45,40 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   11,58 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 11,58 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 11,58 

POLIESPORTIUS COBERTS   116,28 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 116,28 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 116,28 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 116,28 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 116,28 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 116,28 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   63,16 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 63,16 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 63,16 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   10,04 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 10,04 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 10,04 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 10,04 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 10,04 

ALTRES   19,47 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 19,47 

GIMNÀS DE BOXA 19,47 

PISTA CICLISME VELÒDROM 19,47 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 19,47 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   83,28 

D.- ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 56,75 
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CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 56,75 

CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 56,75 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 56,75 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   14,49 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 14,49 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 14,49 

POLIESPORTIUS COBERTS   145,34 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 145,34 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 145,34 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 145,34 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 145,34 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 145,34 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   78,95 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 78,95 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 78,95 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   12,54 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 12,54 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 12,54 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 12,54 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 12,54 

ALTRES   24,34 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 24,34 

GIMNÀS DE BOXA 24,34 

PISTA CICLISME VELÒDROM 24,34 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 24,34 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   104,10 

      

E.- CENTRES D'EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 9,08 

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 9,08 
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CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 9,08 

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 9,08 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   2,31 

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 2,31 

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 2,31 

POLIESPORTIUS COBERTS   23,26 

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 23,26 

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 23,26 

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 23,26 

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 23,26 

POLISPORTIU C/ EUSKADI 23,26 
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   12,62 

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 12,62 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 12,62 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   2,01 

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 2,01 

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 2,01 

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 2,01 

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 2,01 

ALTRES   3,90 

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 3,90 

GIMNÀS DE BOXA 3,90 

PISTA CICLISME VELÒDROM 3,90 

GIMNÀS CASAL DE JOVES 3,90 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   16,65 

F.- RODATGES D'ANUNCIS, CONCERTS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE GRAN FORMAT 

AMB SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA (preu/dia)     
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 851,36   

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 851,36   
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CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 851,36   

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 851,36   
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   217,61   

CIRCUIT MUNICIPAL BMX 217,61   

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 217,61   
POLIESPORTIUS COBERTS   2.180,10   

POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 2.180,10   

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 2.180,10   

POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 2.180,10   

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 2.180,10   

POLISPORTIU C/ EUSKADI 2.180,10   
PISTES POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.184,54   

PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.184,54   
PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 1.184,54   

PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   188,16   

PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 188,16   

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 188,16   

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 188,16   

PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 188,16   

PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 188,16   

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 188,16   
ALTRES   365,16   

TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 365,16   

GIMNÀS DE BOXA 365,16   

PISTA CICLISME VELÒDROM 365,16   

GIMNÀS CASAL DE JOVES 365,16   
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   1.561,53   

PISCINA MUNICIPAL    2.180,10   

  
(1) S'estableix una exempció dels preus públics per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les 
escoles quan aquestes tinguin un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró per la cessió dels espais 
mutus (les pistes escolars per part de les escoles, i els poliesportius i pistes poliesportives per part de l'Ajuntament). 

(2) A les entitats que fan ús de diverses instal·lacions esportives municipals durant el mateix any pel mateix 
concepte només s'aplicarà el preu públic de la instal·lació de la qual l'entitat en faci un ús més alt en quant 
a número d'hores. 
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(3) La Policia Local de Mataró, els Bombers de Catalunya i el cos de Mossos d'Esquadra de Catalunya gaudiran 
d'exempció del preu públic quan facin ús de les instal·lacions esportives municipals, sempre que sigui possible i en 
horaris convinguts, per la preparació de competicions en què acudeixin en representació del cos i preparació per 
les proves físiques dels processos selectius. 

(4) Les cessions d'instal·lacions esportives municipals a Federacions seran objecte de contracte o conveni de 
col·laboració en els que es regularan les condicions de la cessió de l'equipament i el retorn a la ciutat. 

  
SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2019   
A.- CURSETS DE NATACIÓ 
GRUPS       

A.1. CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMARIA     
             mes/infant 6,06   
             sessió/infant 1,53   
A.2. ESCOLES BRESSOL I ALTRES GRUPS     
            mes/infant 10,49   
            sessió/infant (d'1 a 3 dies per setmana) 2,69   
            sessió/infant (més de 3 dies per setmana) 2,05   

    
B.- CURSETS DE NATACIÓ 
(preu / mes)       

B.1. INFANTILS (1)     
            - Matrícula (cursets no intensius) 12,55   
            - preu / sessió 4,85   
            - Cursets natació individuals per usuaris amb 
dificultats aprenentatge                    (preu mensual per 
mitja hora setmanal) 51,35   

        - 1-3 anys      
               *preu / mes (30 minuts/setmana) 20,40   
        - 3-13 anys:     
               *alterns (mes) 34,91   
               *45 minuts/setmana 17,81   
               *1 hora/setmana 23,92   
               *intensiu (mes) 65,29   
               *intensiu (sessió) 3,41   
      
B.2. ADULTS     
            - Matrícula 12,55   
            - preu / sessió 4,85   
            - 2 hores 15 minuts / setmana 41,94   
            - 2 hores/setmana 37,34   
            - 1 hora 30 minuts / setmana 28,30   
            - 1 hora/setmana 19,00   
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            - 45 minuts / setmana 14,50   
            - Cursets natació individuals per usuaris amb 
dificultats aprenentatge                    (preu mensual per 
mitja hora setmanal) 51,35   

    
C.- SERVEI DE BANY     

  - abonats (menys de 15 anys)     
          * diaris 4,70   

        * mensuals 23,96   
        * trimestrals  44,50   
- abonats (més de 15 anys)     
        * diaris 6,40   
        * mensuals 30,31   
        * trimestrals 53,49   
- matrícula     
        * 1r. membre familiar 35,39   
        * Quota de reserva de plaça (mensual) 3,72   

    
El preu del primer trimestre de les tarifes trimestrals dels nous abonats del servei de bany de la Piscina   

Municipal s'aplicarà proporcionalment des del mes en què es matriculin els usuaris. 

  
D.- ALTRES SERVEIS DE LA 
PISCINA       

- Utilització instal.lació en horari de funcionament 
sense supressió de serveis(preu/h) 164,79   
- Utilització instal.lació en horari de funcionament amb 
supressió de serveis(preu/h) 188,91   
- Utilització instal.lació fora horari de funcionament 
(preu/hora) 188,91   
- Utilització d´un carrer de la piscina (preu / hora) 24,07   
- Utilització d´un carrer de la piscina (preu / 45 minuts) 18,07   
- Utilització d'un carrer de la piscina empresa amb 
ànim de lucre (preu/hora) 27,90   
- Utilització d'un carrer de la piscina empresa amb 
ànim de lucre (preu/45 m) 20,92   
- Utilització piscina petita (preu/hora) 32,04   
- Utilització piscina petita (preu/45 m) 23,77   
- Utilització piscina petita empresa amb ànim de lucre 
(preu/hora) 48,05   
- Utilització piscina petita empresa amb ànim de lucre 
(preu/45 m) 36,06   
- Activitats extraordinàries puntuals (preu/sessió) 3,30   
- Sala de fitness (grups-hora) 16,52   
- Sala de fitness empreses amb ànim de lucre (grups-
hora) 20,67   
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- Sala de fitness - tiquet ús puntual  per cursetistes 
adults 3,10   
- Duplicat de targeta d'accés 2,10   
- Casquet de bany 3,10   
- Lloguer d´armari (preu/mes) 4,91   
- Duplicat de clau armaris de lloguer 2,07   
- preu assegurança d'accidents trimestral 0,00   
- preu assegurança d'accidents mensual 0,00   
- preu assegurança d'accidents per ús puntual 0,00   
- Banya't amb el teu infant (acompanyant no usuari) 4,68   
- Banya't amb el teu infant (acompanyant no usuari)- 
abonament sis sessions 20,72   
- Banya't amb el teu infant (acompanyant usuari) 2,44   
- Banya't amb el teu infant (acompanyant usuari)- 
abonament sis sessions 12,58   

    
(1) La Direcció d'Esports podrà atorgar bonificacions d'un 5% del preu públic en cas de coincidir dos germans i un 
5% addicional per a cadascun de més. 

  
(2) La Direcció d'Esports podrà atorgar una bonificació del 50% en la matrícula de la Piscina Municipal en les 
campanyes de captació de nous usuaris. 

  
(3) La Direcció d'Esports atorgarà una bonificació del 10% en la matrícula dels abonaments trimestrals de la Piscina 
Municipal per un segon membre de la família d'un usuari, del 20% per un tercer membre i del 35% per un quart i 
següents membres. 

(4) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin la titularitat d'un carnet blau gaudiran d'una tarifa reduïda del 
50% del preu públic de tots els serveis. 

  
(5) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin el títol de família nombrosa de categoria general o el de família 
monoparental gaudiran d'una tarifa reduïda del 10% del preu públic en els servei de bany i en els cursets de 
natació infantils. 

(6) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin el títol de família nombrosa de categoria especial gaudiran 
d'una tarifa reduïda del 20% del preu públic en els serveis de bany i els cursets infantils. 

  
La Direcció d'Esports aplicarà la bonificació o tarifa reduïda més avantatjosa per l'usuari en el cas que aquest 
compleixi les condicions per gaudir de més d'una bonificació. 

  
PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 2019   
A.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN     

- preu / mes excepte gener o nova alta (carnet blau) 10,29   
- preu / mes excepte gener o nova alta 15,07   
- preu assegurança/anual 0,00   
- preu assegurança/quadrimestral (setembre-
desembre) 0,00   
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- preu gener o nova alta fins juny inclòs (carnet blau) 23,49   
- preu gener o nova alta fins juny inclòs  28,27   
- preu nova alta des de juliol fins desembre (carnet 
blau) 14,86   
- preu nova alta des de juliol fins desembre 19,64   

    
B.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME      

- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 70,96   
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet 
blau) 41,70   

- no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 151,57   
- no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 
(carnet blau) 80,00   

- altres (preu/any) 259,07   
- altres (preu/any) (carnet blau) 129,53   
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 35,47   
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 
(carnet blau) 20,83   
- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) 75,84   
- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) (carnet blau) 40,01   

- altres (preu/semestre) 129,63   
- altres (preu/semestre) (carnet blau) 64,83   
- accés especial (validesa per un mes) 25,43   
- accés especial (validesa per un mes) (carnet blau) 13,34   
- entrada puntual (preu/dia) 11,61   
- entrada puntual (preu/dia) (carnet blau) 5,80   
- preu assegurança accidents anual 0,00   
- preu assegurança accidents semestral 0,00   
- preu assegurança accidents (accés especial d'un 
mes) 0,00   

    
PROGRAMES D’ESPORT ESCOLAR 2019   

  
A.- PARTICIPACIÓ JOCS ESCOLARS DE MATARÓ      

- Preu / equip fora de Mataró / anual  15,43   
- Preu / participant fora de Mataró / anual  1,28   
      

 
  

ANNEX 1  
 

  
RELACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 
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CAMPS FUTBOL GESPA I ALTRES 
 

  
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 

 
  

CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 
 

  
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 

 
  

CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 
 

  
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 

 
  

CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 
 

  
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 

 
  

CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 
 

  
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 

 
  

CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 
 

  

 
  

CAMPS FUTBOL SAULÓ I ALTRES 
 

  
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 

 
  

CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 
 

  

 
  

POLIESPORTIUS COBERTS 
 

  
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 

 
  

PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 
 

  
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 

 
  

POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 
 

  
POLISPORTIU C/ EUSKADI 

 
  

 
  

PISTES POLIESPORTIVES COBERTES 
 

  
PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 

 
  

PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 
 

  

 
  

PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES 
 

  
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 

 
  

PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 
 

  
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 

 
  

PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 
 

  

 
  

ALTRES 
 

  
PISTA CICLISME VELÒDROM 

 
  

GIMNÀS DE BOXA 
 

  
GIMNÀS CASAL DE JOVES 

 
  

TATAMI POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN 
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4.3.- PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS  
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 

 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
 
“ 4.3.- PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS  
 

PREUS PER PUBLICACIONS DEL PLA MUNICIPAL DE 
DROGODEPENDÈNCIES 

EUROS 

Cartell No ignoris la sida 1,37 € 

Llibret Guia informativa sobre drogues   0,61 € 

Fullet Stop tabac 0,30 € 

Adhesiu Stop tabac 0,25 € 

PREU PÚBLIC VENDA DVD 

DVD catàleg de l’exposició sobre l’Alguer de Mataró, (IVA inclòs) 6,10 € 

 

PREUS PER PUBLICACIONS DE  CULTURA 

Llibres de la col·lecció "Caps de Bou" 

Antologia poètica d'Isidre Julià  22,29 € 

El cinema a Mataró (1939-1994)  22,29 € 

El gènere de punt a Catalunya i Mataró.  

Modernització i desenvolupament’ d'un sector industrial  7,43 € 

 

PREUS PER REPRODUCCIONS 

DIN A4 a partir d'originals solts  0,15 € 

DIN A4 a partir d'originals relligats  0,20 € 

DIN A3 a partir d'originals solts  0,20 € 

DIN A3 a partir d'originals relligats  0,25 € 

DIN A4 a partir d’originals solts en color 0,20 € 

DIN A4 a partir d’originals relligats en color 0,25 € 

DIN A3 a partir d’originals solts en color 0,25 € 

DIN A3 a partir d’originals relligats en color 0,30 € 

DIN A1 2,04 € 

DIN A2 1,58 € 

 

FOTOCÒPIES D'HISTÒRICS, DIVERSOS, CARTOGRAFIA I PLÀNOLS: 

En paper DIN A4  0,20 € 

En paper DIN A3  0,25 € 
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En paper (m2)  2,04 € 

 

CÒPIA DOCUMENTS DIGITALITZATS 

1 còpia 4,58 € 

De 2 a 5 còpies 3,05 € 

De 5 a 10 còpies (preu per còpia) 2,55 € 

Més de 10 còpies (preu per còpia)  2,04 € 

 

ALTRES PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT 

Ordenances de Medi Ambient: 

Carpetes  3,82 € 

Joc d'ordenances  1,53 € 

Ordenances fiscals i preus públics, per exemplar complet 16,54 € 

Pressupost municipal, per exemplar  16,54 € 

Exemplar de plànol dels carrers de Mataró  1,53 € 

Exemplar del llibre Mataró, arbres i palmeres. Recull d'espècies 1995  7,63 € 

Llibret Hàbits a l'escola, per exemplar  1,22 € 

Llibret Hàbits dia a dia, per exemplar  1,53 € 

Ordenança reguladora de sorolls 1,53 € 

Ordenança reguladora d'aparcaments  1,53 € 

Ordenança de residus  1,53 € 

Ordenança de clavegueram  3,77 € 

Reglament d'activitats  11,30 € 

Llibret Vaig a l'escola bressol, per exemplar 2,04 € 

 

DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA 

Preu hora cap de projecte 39,70 € 

Preu hora analista 33,95 € 

Preu hora programador 30,34 € 

Preu hora operador 19,44 € 

MATERIAL 

Llistats de paper estàndard p/full 0,04 € 

Etiquetes p/unitat 0,02 € 

Paper especial  Cost de compra 

Altres fungibles  Cost de compra 

Distribució  Cost de compra 
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PREUS PUBLICS DE LA INFORMACIÓ GESTIONADA PER LA SECCIÓ D’INFORMACIÓ DE 
BASE 
Preu tècnic mig cartografia         31,05 € /hora 

Guia Urbana de la ciutat, escala 1:5000 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 3,10 € 

Cartografia temàtica (Població, ABS, Districtes postals,…) 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 3,26 € 

Ortoimatges 1:1000, vol d'agost 2005 

Digital. (Tiff o Mrsid) Mosaic de tot el terme 0,00 € 

Digital (Tiff) 0,00  € 

Paper (Din A0) 17,00 € 

Cobertura d'illes cadastrals i toponímia (Extensió:  tot el terme) 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 3,26 € 

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA ESCALA 1:1000 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004, 2D ó 3D) 0,00 € 

Paper (Din A0) 14,40 € 

Cartografia de base 1:1000 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 7,08 € 

 

Cartografia parcel·lària Corporativa 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Digital (pdf) 0,00 € 

Paper (Din A0) 7,23 € 

Paper 1:2000 ( Din A3) 4,94 € 

Mapes, Fotografia aèria i Guies Urbanes històriques 

Digital (Tiff) 0,00 € 

Paper (Din A0) 15,65 € 

Preu per lliurament en suport CD 7,43 € 
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Bonificació estudiants 60% de descompte 

Distribució segons mètode emprat 
 

Certificats de número de policia històrics  
Certificats de números de policia (per a modificacions anteriors 1992) 24,08 € 

 
DOCUMENTACIÓ D’URBANISME EN FORMAT DIGITAL 

Documentació d’un projecte de planejament o de gestió amb algun tràmit 
d’aprovació en suport digital no editable (PDF) 

12,17 € 

Lliurament en suport CD, increment de  7,28 € 
(En el cas que el projecte tingui una mida superior a la mitjana, caldrà preveure també un import 
addicional de temps del tècnic)  
Documentació d’un projecte de planejament o de gestió amb algun tràmit 
d’aprovació en suport digital editable (DWG) 

164,66 € 

Lliurament en suport CD, increment de  7,28 € 
(En el cas que el projecte tingui una mida superior a la mitjana, caldrà preveure també un import 
addicional de temps del tècnic) 
Preu hora del tècnic (delineant)  28,35 € 

 
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 
 
I) 4.5.1 FIRES 
 
a) Es proposa que, de forma general, s’incrementin els preus públics de les fires l’ 1,8% 
. 
  
Quedarà exclòs de l’increment proposat el preu de l’entrada general de la fira ferroviària que 
mantindrà el preu de l’exercici 2017. 
 
b) Rectificar l’error material que consta a la impressió en paper dels preus de la Fira de 
Sant Ponç i de la Fira de pessebres i ornaments de Nadal, que han de ser per metre 
lineal (m.l.) i no per metre quadrat (m2). 
 
II) 4.5.2 OFICINA DE TURISME 
 
4.5.2. A) RUTES 
 
1.- Es proposa que, de forma general, les rutes individualitzades s’incrementin l’ 1,8% i que un 
cop aplicat l’augment es faci l’arrodoniment que sigui necessari per tal que amb l’aplicació de 
l’IVA surti una xifra rodona que faciliti la gestió del cobrament. 
 
2.- S’eliminen els actuals preus de les rutes per grups i es proposen, per una banda, dos únics 
preus per qualsevol ruta o visita guiada per a grup concertat, diferenciant entre un preu/hora 
de guiatge per dia laborable de 46,28 €/hora i un preu/hora de guiatge per dia festiu o 
laborable en idiomes de 53,72 €/hora, i per l’altra banda, uns preus complementaris per visita 
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a Argentona de 100,00 €, per visita a Canet de Mar de 250,00 € i per visita a Sant Simó de 
49,59 €. 
 
4.5.2. B) PRODUCTES DE MARXANDATGE 
 
1.-  Es proposa que, de forma general, s’incrementin l’ 1,8% i que un cop aplicat l’augment es 
faci l’arrodoniment que sigui necessari per tal que amb l’aplicació de l’IVA surti una xifra 
rodona, que faciliti la gestió en l’Oficina de Turisme, que és on es comercialitzen aquests 
productes. 
 
2.- S’eliminen els preus dels productes que incloguin la marca “Ciutat Mediterrània”. 
 
3.- Es modifica el nom del producte “Bosses wet-bags “marca “Ciutat Mediterrània” per 
únicament “Bosses wet-bags”. 
 
4.- S’elimina el preu públic de l’enganxina. 
 
III) 4.5.3. AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 
 
IV) 4.5.4. ENTITAE 
 
A.5.4.A) ALLOTJAMENT 
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 
 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
“ 4.5.- PREUS PÚBLICS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
4.5.1.  FIRES 
 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 al recinte firal. 16,52 €/m2 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 a altres zones 13,77 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 al recinte firal. 14,13 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 a altres zones. 11,77 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 al recinte firal. 12,01 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 a altres zones. 10,01 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més al recinte firal. 8,88 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més a altres zones. 8,70 €/m2 

Fira d’atraccions: bars 20,19 €/m2 

Fireta de primavera 20,19 €/m2 
 

Fira de Sant Ponç 41,43 €/m.l. 
 (metre 
lineal)  

Fira de pessebres i ornaments de Nadal 108,73 €/m.l. 
 (metre 
lineal)  
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Fira ferroviària 
 
Taula mercat d'ocasions 31,00 € 
Estand modular de fusta 3 x 2 m 289,32 € 
Estand modular de fusta 4 x 2 m 382,31 € 
Estand modular de fusta 5 x 2 m 464,97 € 
Estand modular de fusta 6 x 2 m 557,97 € 
Entrada general (menors i estudiants entrada gratuïta) 2,73 € 
 
4.5.2.    OFICINA DE TURISME 
 
4.5.2.A) RUTES TURÍSTIQUES 
Descripció 

Ruta Puig i Cadafalch (General) 8,51 € 

Ruta Puig i Cadafalch (+ 65 anys) 6,36 € 

Ruta Puig i Cadafalch (nen/a 8-16 anys) 6,36 € 

Ruta Puig i Cadafalch (menors 7 anys) 0,00 € 

Ruta Puig i Cadafalch (pares família nombrosa) 7,27 € 

Ruta Puig i Cadafalch (estudiants) 7,27 € 

Ruta Puig i Cadafalch (Carnet Blau Mataró) 7,27 € 

Ruta Puig i Cadafalch (descompte 9 rutes mod. Diputació BCN) 7,27 € 

Ruta Puig i Cadafalch (descompte ruta mod. Aj BCN) 7,27 € 

Ruta Triangle Modernista (General) 13,64 € 

Ruta Triangle Modernista (menors 7 anys) 0,00 € 
 
 
 

Ruta o visita guiada per a grup concertat en dia laborable 46,28 €/hora 
Ruta o visita guiada per a grup concertat en dia festiu o en dia 
laborable en idiomes 53,72 €/hora 
 

Complement visita a Argentona 100,00 € 

Complement visita a Canet 250,00 € 

Complement visita a Sant Simó 49,59 € 
 
4.5.2.B)  PRODUCTES DE MARXANDATGE 
 
Descripció 

Bosses wet-bags  2,56 € 

Goma amb funda Nau Gaudí 1,65 € 

Imans Nau Gaudí 1,36 € 

Llapis Nau Gaudí 1,82 € 
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Llibreta Nau Gaudí 15x15 6,24 € 

Punt de llibre Nau Gaudí 1,57 € 

Punt de llibre Mataró (Txè Aymat) 6,65 € 

Joc Nau Gaudí 11,16 € 
 
S'estableix un preu públic pel servei de comercialització de béns no propietat de 
l'Ajuntament,corresponent al 10% del preu del producte, el qual estarà subjecte a l'IVA.  
En el cas que la persona propietària del producte sigui una entitat sense ànim de lucre, la 
quota que haurà d'abonar en aquest concepte serà zero. 
 
4.5.3    AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 Aula de formació 32,02 €/hora 
Aula informàtica 42,35 €/hora 
 
(*) Utilitzar una aula més de 20 hores s' aplicarà un descompte del 20 %  
(*) Utilitzar una aula més de 30 hores s' aplicarà un descompte del 30 %  
(*) Utilitzar una aula més de 100 hores s' aplicarà un descompte del 50 %  
(*) Estaran exemptes les empreses que facin servir les aules per a fer una selecció de la 
borsa de treball de la Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica. 
 
4.5.4    ENTITAE 
 
4.5.4.A)  ALLOTJAMENT 
 

Allotjament 7,48 €/m2 

Servei de domiciliació 10,03 €/mes 
 
4.5.4.B)  SERVEI DE FOTOCÒPIES 
 

Fotocòpies   0,07 €/unitat 
 
NOTA: en aquests preus públics no figura l'IVA, que s'hi haurà d'incorporar en el moment del 
seu pagament.” 
 
 
 
4.6.- PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 

 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
“ 4.6 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 
 
 EUROS 
PREU VENDA LLAMBORDES SENSE CÀRREGA (per m2) 28,10 
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OBERTURA INSTAL·LACIONS I CONTROL CÀRREGA (fix 
per venda llambordes) 55,99 

PREU VENDA LLAMBORDES AMB CÀRREGA (per m2) 28,10 
OBERTURA INSTAL·LACIONS I CÀRREGA (fix per venda 
llambordes) 75,94 

PREU TRANSPORT TANQUES EN HORARI LABORAL 91,62 
PREU LLOGUER PER TANCA I DIA 0,57 
 Al liquidar, s' hi haurà d'afegir l'IVA  
LLOGUER DE BRAÇOS PER A BANDEROLES I PER AL SERVEI DE 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BANDEROLES ALS BÀCULS 
Lloguer de braços per a banderoles 0,20/unitat i dia 
Servei de muntatge/desmuntatge d’1 unitat de 
banderoles en un bàcul 16,07 € 

Servei de muntatge/desmuntatge de 2 unitats de 
banderoles en un bàcul 20,36 € 

Al liquidar, s’hi haurà d’afegir l’IVA.    
En els casos en què el servei el sol·licitin entitats que promoguin el 
foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització 
d’activitats de caire cultural i de foment d’activitats esportives, lúdiques, 
culturals i de foment de valors festius que es desenvolupin a la via 
publica, la quota a pagar es zero. 
 
 
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS 
 
I) Especificar el tipus d’activitats que s’inclouen en la categoria Altres hospedatges del 
grup D de l’article 6, el qual actualment només fa referència als apartaments turístics, 
albergs i càmpings. 
 
Es proposa el següent redactat: 
 
“ Altres hospedatges (apartaments i habitatges d’ús turístic, albergs, càmpings i similars) ” 
 
II) Afegir a la categoria del grup C de l’article 6 Espectacles teatrals els circs i similar. 
 
Es proposa el següent redactat: 
 
“ Espectacles teatrals, circs i similars. “ 
 
III) A l’article 9 s’afegeix una quart paràgraf amb el següent contingut: 
 
“ 4. El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades 
necessàries. ” 
 
IV) Suprimir el paràgraf cinquè de l’article 10, el qual disposa el següent: 
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“ 5. Amb el reconeixement de la data anterior per part de l’Ajuntament, s’anul·laran les 
liquidacions posteriors a aquesta, o es farà la devolució dels imports abonats fins la data de 
presentació, llevat d’un import fix equivalent a la quota mínima establerta en aquesta ordenança 
per al grup A) (fracció de rebuig d’igual o inferior superfície de  20 m2), considerant-se que, 
mentre no s’hagi comunicat la baixa, el servei de recollida s’ha continuat prestant per 
l’Ajuntament. ” 
 
V) S’afegeix el següent paràgraf a l’article 10.3 de l’ordenança, per tal d’evitar la doble 
imposició d’un mes amb la taxa de la brossa domiciliària, en coherència amb l’article 
9.2 de l’ordenança de la taxa de la brossa domiciliària: 
 
“ En el cas de que l’alta i la baixa en el padró del preu públic de la brossa comercial per 
activitat realitzada en un habitatge, també es prorratejaran per mesos naturals però amb 
efectes en el mes següent, per evitar la doble imposició amb la taxa de recollida de brossa 
domiciliària. “ 
 
 
 
4.8.- PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES 
DENÚNCIES DE TRÀNSIT  
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 
 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
“ 4.8.- PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES 
DENÚNCIES DE TRÀNSIT  
 

 EUROS 

Preu públic assistència sessió alternativa a la denúncia de trànsit 8,72 € 
 
 
4.9.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE ÚNIC 
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 

 
L’article 6, relatiu a les tarifes, queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6è. Tarifes. 
 
TARIFES          PREU 
FIXA PER UTILITZACIÓ SERVEI 6,15 € 
MÉS UNA VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES TARIFES APROVADES PER CORREUS. 
Pes urbana e interurbana/€ 
(durant exercici 2012, tarifes correus eren les següents) 
Fins 20 G. normalitzades 3,30 € 
Fins 20 g. Sense normalitzar 3,40 € 
Fins a 100 g 3,80 € 
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Fins a 500 g. 5,00 € 
Fins a 1 Kg 7,70 € 
Fins a 2 Kg 8,10 € 
 
 
4.10.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL  
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 

 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
“ 4.10.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL  
 
 PREU /€ 
Galeria de tir ( amb monitor, 4 línees de tir, 1 hora) 70,26  
Utilització galeria de tir per cossos policials amb els que s’hagi 
subscrit conveni de col·laboració tècnica en matèria de tir policial 

0,00 

 
NOTA: en aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar al moment del seu 
pagament. “ 
 
 
4.11.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC FORESTAL  
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 
 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
 
“ 4.11.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC 
FORESTAL  
 

 Preu 
Per antena  €/mes + consum elèctric 93,81 € 
Per rack  €/mes + consum elèctric 175,96 € 

 
 

El preu a pagar per la generalitat de Catalunya serà “0 euros” en el cas que tant l’Ajuntament 
de Mataró com la Generalitat de Catalunya considerin compensat el cost de la incorporació de 
l’Ajuntament a la xarxa RESCAT amb la aportació de l’emplaçament de l’antena de 
radiodifusió del Parc Forestal, segons conveni d’utilització. “ 
 
 

4.12.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT D'UNA 
FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS 
DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL.LACIONS SITUADES EN TERRENYS 
FORESTALS, DE MANTENIMENT DE LES PARCEL.LES I ZONES VERDES LLIURES DE 
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VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES 
URBANITZACIONS 
 

Amb la finalitat d’adaptar els preus actuals a les actualitzacions previstes en el contracte de 
prestació del servei, s’incrementen les quotes establertes a l’article 5.2 de l’ordenança, els 
quals seran els següents: 
 
 

Urbanització Preu  

Les Sureres      70,92 €  

Can Vilardell      54,11 €  

La Cornisa      78,08 €  

La Fornenca      56,55 €  

Can Quirze      62,03 €  
Can Marquès      53,14 €  

 

 

 
4.13.- PREUS PÚBLICS PER LA RETIRADA I REPOSICIÓ D’ELEMENTS DE 
SENYALITZACIÓ  
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 
 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
“ 4.13.- PREUS PÚBLICS PER LA RETIRADA I REPOSICIÓ D’ELEMENTS DE 
SENYALITZACIÓ  
 

 PREU 

Retirada de pilones 37,01 € 
Retirada i reposició de pilones per la realització d’actes. 67,79 € 
Retirada i reposició de pilones per realització d’actes, quan sigui sol·licitada 
per entitats que promoguin el foment de la vida cultural, social, esportiva, 
lúdica, social i cívica, i les que fomentin els valors festius i la dinamització 
econòmica de la ciutat. 

0,00 € 

Retirada d’un suport de senyals de trànsit 37,77 € 
Retirada d’un suport de senyalització informativa 265,99 € 
Retirada d’un aparcament de bicicletes (1 forquilla) 53,13 € 

 
NOTA: En aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar al moment del seu 
pagament. “ 
 
 
4.14.- PREUS PÚBLICS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA   
 
Es proposa que s’incrementin l’ 1,8% . 
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L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
“ Art. 4r. Import dels preus.  
 

Els preus a abonar són els següents: 

 

Concepte          Preu 
Indicador de 800 mm x 250 mm        240,55 €  

Indicador de 1.300 mm x 250 mm        334,77 €  

Indicador de 1.300 mm x 400 mm        411,27 €  

Indicador de 1.600 mm x 250 mm        401,70 €  

Indicador de 1.600 mm x 400 mm        526,86 €  

Indicador de 2.200 mm x 300 mm        472,56 €  

Indicador de 2.200 mm x 500 mm        506,46 €  

Senyal rectangular 60 cm x 90 cm         129,80 €  

Retirada d’indicador           38,43 € 

 

 

4.16.- PREUS PÚBLICS ZONA ESPORTIVA EL SORRALL  
 
Es proposa un increment dels preus en les tarifes que regulen la zona esportiva d’un 2,6%, a 
excepció dels preus dels cursets de natació escolars de l’Ajuntament, els quals s’incrementen 
un 1,8%, per mantenir el criteri d’augment de la resta de preus públics de l’Ajuntament. 

TARIFES EUROFITNESS EL SORRALL 2019 

QUOTES PRINCIPALS 
1-Quota inscripció adult 73,25 € 
2-Quota inscripció Familiar 64,01 € 
3-Quota inscripció infantil 58,48 € 
4-Quota abonament infantil >14 anys 42,72 € 
5-Quota abonament general 56,73 € 
6-Quota abonament matí 45,55 € 
7-Quota carnet blau 39,63 € 
8-Quota familiar 105,78 € 

QUOTES AMB REDUCCIONS TARIFARIES 
Reducció tarifària inscripció "adult" 29,90 € 
Reducció tarifària inscripció "familiar" 34,90 € 
Reducció tarifària inscripció "infantil" 21,05 € 



 66 

Reducció tarifària inscripció "telemarketing 0,00 € 
Reducció tarifària quota "familiar Eurofitness" 89,37 € 
Reducció tarifària quota "per sempre 1 any familiar 85,16 € 
Reducció tarifària quota "per sempre 2 anys familiar" 80,95 € 
Reducció tarifària quota "per sempre 1 any abonament 
general" 54,62 € 

Reducció tarifària quota "per sempre 2 anys abonament 
general" 52,52 € 

Reducció tarifària quota "3er Familiar" 44,86 € 
Reducció tarifària jove plus 75,79 € 
Reducció tarifària quota "jove" 47,37 € 
Reducció tarifària quota "jove pagament trimestral" 41,40 € 
Reducció tarifària jove pagament + 3 41,40 € 
Reducció tarifària quota "cap de setmana" 34,73 € 
Reducció tarifària vall nit 31,57 € 
Reducció tarifària quota "vall mig dia" 38,42 € 
Reducció tarifària trimestral matí 43,27 € 
Reducció tarifària quota "semestral matí" 40,99 € 
Reducció tarifària quota "trimestral abonament general" 53,89 € 
Reducció tarifària quota "semestral abonament general" 51,05 € 
Reducció tarifària quota "esportista Federat" 48,14 € 
Reducció tarifària quota "telemarketing" 45,38 € 
Reducció tarifària quota "per sempre 1 any 
Telemarketing" 41,05 € 

Reducció tarifària "Porta un amic" 5,26 € 
QUOTES SECUNDARIES 

Quota empresa 51,05 € 
Quota empresa 1 anys de permanència 49,16 € 
Quota empresa 2 anys de permanència 47,27 € 
BAIXA TEMPORAL 6,18 € 
AMBAIXADORS 21,15 € 
A2 ADICCIONS 0,00 € 
MENSALUS 0,00 € 
BLACK CARD 44,83 € 
PERMANENCIA 12 MESOS 45,57 € 
SAPOL 28,29 € 
RAKK4U 38,01 € 
Q8 50,53 € 
Tarifaria quota "per sempre 1 any familiar contractat 
2017 83,00 € 

Tarifaria quota "per sempre 2 anys familiar" contractat 
2017 78,90 € 

Tarifaria quota "per sempre 1 any abonament general" 53,24 € 
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contractat 2017 
Tarifaria quota "per sempre 2 anys abonament general" 
contractat 2017 51,19 € 

PENSIONISTA ARGENTONA 29,05 € 
Q VULGUIS PERMANENCIA 44,82 € 
NOVA QUOTA INFANTIL 21,36 € 
DECATHLON 28,37 € 
PISCINA MUNICIPAL 30,39 € 

COMPLEMENTS TARIFARIS 
AVANTATGES VIP 2018 4,21 € 
Avantatges VIP 2017 4,10 € 

SINCRONITZADA 
Preu anual (52 h carril/setmanals + 2 hores de sala 
setmanals) 58.345,77 € 

Reducció tarifaria per prestacions ajuntament 88,17% 
descompte que suposa un total de 50.711,22 euros 
(52 h carril/setmanals + 2 hores de sala setmanals)  

6.316,06 € 

ENTRADA PUNTUAL CENTRE DE FITNESS + LLAC 
Entrada puntual adult 15,49 € 
Entrada puntual infantil (<16 anys) 8,71 € 
Entrada puntual carnet blau 6,53 € 

ENTRADES LLAS EXTERIOR NO ABONATS 
Bonus 10 adult > 16 anys 63,76 € 
Abonament temporada > 16 anys 127,90 € 
Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys) 44,86 € 
Abonament temporada (de 6 a 16 anys) 89,58 € 
Bonus 10 carnet blau 44,86 € 
Abonament temporada carnet blau 89,58 € 
Assegurança us puntual (0 a 5 anys) (llac exterior) 3,74 € 
Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac exterior) 10,42 € 

CURSETS DE NATACIÓ ESCOLARS AJUNTAMENT 
Natació per escolars 8,67 € 
Natació per a escoles bressol 8,67 € 
Servei Esportiu Escolar de Mataró 8,67 € 

CURSETS DE NATACIÓ (*2) 
Nadons 8,34 € 
Infantil de 2 a 16 anys 5,98 € 
Adults de + de 16 anys 8,18 € 

PREUS DE LLOGUER PER HORES 
Carrer de 25 m. 25,13 € 
Espai de 12,5 x 25 m. 47,74 € 
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Partit waterpolo competició 261,82 € 
Competició 5 hores 652,67 € 
Competició + de 5 hores 1.204,05 € 

PÀDEL 
Preu/hora pista per abonats 19,58 € 
Preu/hora pista per no abonats 21,76 € 
Preu/hora pista per abonats (matins, dll a dv de 7 a 14 
hores) 14,14 € 

Preu/hora pista per no abonats (matins, dll a dv de 7 a 
14 hores) 16,31 € 

Quota abonament de 12 hores per abonats 48,95 € 
Quota abonament de 12 hores per no abonats 54,38 € 
Quota abonament de 12 hores per abonats (matins) 35,35 € 
Quota abonament de 12 hores per no abonats (matins) 40,79 € 

SERVEIS PERSONALITZATS 
ATP (Assessorament Tècnic Personalitzat) 

10,68 € 

GIMNÀSTICA TERAPÈUTICA 
Preus mensuals 55,91 € 

 

 

 
 

 
ANNEX  5.- TARIFES 

 

5.3- TARIFES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ 

Les tarifes dels títols integrats seran les aprovades dins el Sistema Tarifari Integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. 
 
Les tarifes pròpies seran, IVA inclòs:  
 

BITLLET SENZILL 1,70 € 
T-ROSA 

Títol de 10 viatges monomodal i 
monoperador. 6,60 € 

T-10 
Targeta monomodal i monoperador 

de 10 viatges no integrats 

Preu del 80% del preu de la T-10 
integrada d’una zona arrodonida 

a la fracció de 5 cèntims. 
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Les persones que poden utilitzar  el nou títol T-Rosa, són: 
 
Beneficiari Acreditació a bord del 

transport urbà 
Les persones de 65 anys o més 
 

Document Nacional 
d’Identitat 

Les persones que estiguin en possessió del certificat de 
reconeixement de discapacitat (emès per la Generalitat 
de Catalunya o organisme competent) amb un grau igual 
o superior al 33% (d’acord amb el RDL 1/2013 de 29 de 
novembre també es consideren persones amb 
discapacitat en grau igual o superior al 33% els 
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin 
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau 
total, absoluta o gran invalidesa). 
 

Carnet de Discapacitat + 
Document Nacional 
d’Identitat 

Les persones entre 60 i 65 anys que percebin una 
pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o 
gran invalidesa. 
 

Certificat de la Tresoreria 
General de la Seguretat 
Social + Document Nacional 
d’Identitat 

 
Per a les persones titulars de Carnet Blau, la tarifa de la T-Blava serà zero. 
 
 
5.5- TARIFES SERVEI AUTO-TAXIS DE MATARÓ 

 

prop 2019
tarifa 1
Baixada bandera 4,30             

Quilòmetre recorregut 1,16             

Hora d'espera 21,50           

tarifa 2
Baixada bandera 5,30             

Quilòmetre recorregut 1,21             

Hora d'espera 21,80           

tarifa 3
Baixada bandera 8,30             

Quilòmetre recorregut 1,21             

Hora d'espera 21,80           

suplements
Avís telefònic 1,45             

Servei urbanitzacions 2,40             

Maleta o paquet 1,50             

Animals domèstics 1,75             

Més de 4 passatgers 3,10             

metres primer salt 1.625           

segons primer salt T1 316              

segons primer salt T2 i T3 325              
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Tarifa 1: Feiners de 7 a 20 hores 
Tarifa 2 : Feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges, festius i els dies del 25 al 29 de 
juliol. 
 
 Tarifa 3: Nits Especials: 
* Des de les 22 h del 23/06 fins les 8 h del 24/06 (Nit de Sant Joan) 
* Des de les 22 h del 27/07 fins les 8 h del 28/07 (Nit de les Santes) 
* Des de les 22 h del 24/12 fins les 8 h del 25/12 (Nit de Nadal) 
* Des de les 22 h del 31/12 fins les 8 h del 01/01 (Nit de Cap d’Any) 
 
El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili, no és aplicable als serveis 
sol·licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement. 
 
Suplement per Servei a les urbanitzacions Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can Marquès, 
Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, Can Serra, La Cornisa i el sector Riera de 
Mata situat a partir del  PK 648 de la carretera N-II i fins el final del terme municipal de Mataró. 
 
Suplement per Animals Domèstics: (queda a criteri del taxista l’acceptar dur animals).  
 

 

3 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES DE SUBVENCIONS 

RELACIONADES AMB LA FISCALITAT MUNICIPAL, PER A L'EXERCICI 

2019 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró vol aprovar diverses bases de subvencions i ajuts per a la ciutadania 
en el pagament de diversos tributs i preus públics municipals.  

 
Aquestes bases són les següents: 

 
 

I) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals (IBI). 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família 
monoparental d’un ajut sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles 
corresponent al seu habitatge habitual. 
 
La finalitat d’aquests ajuts 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. 
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II) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en 
atur forçós amb pocs recursos econòmics. 
 
Aquest ajut està adreçat a les persones que siguin pensionistes sense ingressos provinents 
del treball, jubilades i en atur forçós que tinguin pocs recursos econòmics, d’acord amb els 
requisits establerts a les bases. Aquestes persones tenen dret a la subvenció de la quota de 
l’IBI urbà. 
 
 
III) Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de 
rehabilitació en els edificis d’habitatges (ICIO i taxa de llicències urbanístiques). 
 
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, aquestes subvencions tenen com a finalitat promoure la conservació, la millora 
de la qualitat i de la sostenibilitat i la realització dels ajustos raonables per a una adequació 
efectiva en matèria d’accessibilitat. 
 
IV) Bases reguladores de subvencions per a les persones propietàries d’habitatges que 
els cedeixin a la borsa de lloguer. 
 
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, 
aquestes subvencions tenen com a finalitat incentivar l’aportació d'habitatge privat que ajudi a 
mitigar el problema. 
 
 
V) Bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica (ICIO; taxa 
per les llicències urbanístiques; IVTM; taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
municipal en activitats i instal•lacions; taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la 
via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic 
municipal; i preu públic de la brossa comercial). 
 
Donades les dades d’atur de Mataró, aquestes subvencions tenen com a finalitat fomentar la 
implantació a Mataró d’activitats econòmiques, ja siguin del sector serveis com de la indústria, 
així com impulsar la dinamització comercial. 
 
 
VI) Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de 
restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró (IBI).  
 
Les bases presents cerquen incloure una nova mesura destinada a la reactivació econòmica i 
a la millora de la cohesió social del municipi de Mataró amb la finalitat de fomentar i promoure 
la rehabilitació del patrimoni arquitectònic municipal catalogat. Gaudiran d’aquesta subvenció 
els béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, on s’hagin 
realitzat obres de restauració, conservació i millora, de qualitat, pel període impositiu següent 
a la seva realització. 
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VII) Bases reguladores de subvencions del projecte Aixequem persianes, per a l’impuls 
i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris. 
 
Les zones de la Llei de barris concentren diferents indicadors desfavorables en comparació a 
Catalunya i a la resta de la ciutat de Mataró com són un nombre elevat de persones en 
situació d’atur, les dificultats de determinats col•lectius residents en aquests a inserir-se o re-
insererir-se al mercat de treball, un nivell de competències socioprofessionals més baix, un 
increment de situacions de pobreses i privacions de les unitats familiars i convivencials... el 
que comporta una situació social i més desfavorable en aquests zones. Una de les 
conseqüències de la centralització d’aquests indicadors també es denota en l’activitat 
comercial que s’ha vist especialment afectada pel context i concretament pel tancament 
d’activitats. 
 
El projecte Aixequem persianes persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals 
actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva 
activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del pla 
d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals, així com una línia de 
suport general al comerços que s’obrin a la resta de la ciutat. 
 
 
VIII) Bases reguladores de subvencions de l’ICIO per a actuacions de millora energètica 
no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos. 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a actuacions de millora energètica no exigida 
per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró. 
 
Seran objecte de subvenció les obres, construccions i instal·lacions que incorporin mesures 
de millora de l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la 
normativa vigent, que augmentin l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes 
existents. En concret, seran subvencionables les actuacions en edificis o unitats d’aquests 
amb qualificació energètica D  que millorin en una lletra la qualificació de la certificació 
energètica; així com les actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica 
F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica. 
 
 
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 següents bases reguladores de subvencions per a 
l'exercici 2019: 

 
• Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals (IBI). 
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• Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en atur 
forçós amb pocs recursos econòmics. 
 

• Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de 
rehabilitació en els edificis d’habitatges (ICIO i taxa de llicències 
urbanístiques). 
 

• Bases reguladores de subvencions per a les persones propietàries d’habitatges 
que els cedeixin a la borsa de lloguer (IBI,  ICIO i taxa de llicències 
urbanístiques). 
 

•   Bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica (ICIO; 
taxa per les llicències urbanístiques; IVTM; taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció municipal en activitats i instal•lacions; taxa per ocupacions del 
sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic municipal; i preu públic de la brossa comercial). 
 

•   Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de 
restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró (IBI). 
 

•     Bases reguladores de subvencions del projecte Aixequem persianes, per a 
l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris. 
 

•      Bases reguladores de subvencions de l’ICIO per a actuacions de millora 
energètica no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels 
mateixos. 

 
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 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.” 
 
 
 

Direcció de Recursos Humans 
 
4  -  APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 2019. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent: 
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I. “Antecedents 
 

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària celebrada en data 22 de desembre de 
2017 aprovà inicialment el pressupost municipal per a l’any 2018, aprovà la plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2018. 
 
Altrament, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 15 de 
febrer de 2018, aprovà definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en data 6 de setembre de 
2018, aprovà la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró amb 
l’augment salarial de l’1,75%. 
 
En relació a l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 
2019, atès que es manté el mateix annex que es va aprovar el passat 6 de setembre d’enguany 
pel Ple de la Corporació, el Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització aporta l’Annex A. 
 
En quant a la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2019, 
dit Servei ha emès un informe, de data 4 d’octubre de 2018, que consta en el present expedient i 
que es dóna per reproduït, en què es proposen unes modificacions que afecten la plantilla de 
personal funcionari i de personal laboral d’aquesta Corporació, respecte de les quals es detalla el 
seu cost econòmic. S’aporta els annexos I, II i III, relatius a la plantilla de personal funcionari, 
personal laboral  i personal eventual, respectivament.  
 
S’adjunta l’esmentada documentació al present expedient. 
 

 
II. Fonaments de Dret 
 
 
A) En relació a la RLT: 
 

1. Les qüestions referents a la RLT i la seva modificació es regulen, entre d’altres, a l’article 
283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 29 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals, en el què es preveu el mateix tràmit per la seva aprovació i per les seves 
modificacions.  
 

2. L’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la relació de llocs de treball 
s’ha d’elaborar ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i eficàcia, respecte dels 
quals aquesta assessora no pot pronunciar-se davant la manca d’elements suficients per 
a la seva valoració. 
 

3. Pel que respecte a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Ple de 
la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de la relació de llocs de 
treball i de totes les seves modificacions.  
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4. Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de 
treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del 
pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui 
establerta. 
 

5. La RLT s’ha d’ajustar a les previsions del marc pressupostari. Atès que a dia d’avui no ha 
estat aprovada la llei pressupostària per a l’any 2019, el marc legal a contemplar és la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE 
04/07/2018).  
 
Cal destacar en aquest sentit el seu article 18, punt dos, relatiu a les despeses del 
personal al servei del sector públic, el qual estableix en quant a les bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica en matèria de les indicades despeses de 
personal el següent:  
 
“Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo. 
 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 
1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que al incremento del PIB se 
refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión 
de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de 
trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se 
aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará 
traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
 
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa 
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de 
la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos 
con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la 
aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del 
sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el 
ejercicio 2017, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.” 
 
 

B) En relació a la plantilla: 
 

1. La vinculació entre plantilla i pressupost troba el seu precedent a l’art. 14 de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, norma que, en llurs 
articles 15 i 16 regula també l’instrument tècnic denominat Relació de Llocs de Treball 
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(RLT). L’anterior es complementa mitjançant l’art. 126 del RD Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Régimen Local, que diu:  
 

Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del 
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

  
L’article 126 esmentat també contempla que a la plantilla s’uniran els antecedents, 
estudis i documents acreditatius que s’ajusten als principis citats i que es poden 
ampliar, sense perjudici de les limitacions específiques contingudes en les lleis 
especials o conjunturals, en els següents supòsits:  
 

a) quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció 
d’altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables. 
 

b) sempre que l’increment de les dotacions sigui com a conseqüència de 
l’establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin 
imposats per disposicions legals. 

 
2. L’article 129.3 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 
estableix que correspon als òrgans de la Corporació local, segons la distribució de 
competències prevista a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local, les competències en matèria de personal al seu servei i, en particular, l’aprovació 
de plantilles i relacions de llocs de treball i llurs modificacions. 
 

3. Altrament, l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que correspon a cada 
Corporació local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de 
comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Altrament, cal remarcar que es disposa que les plantilles hauran de respondre als 
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’organització 
general de l’economia, sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits 
que es fixin amb caràcter general. 

4. En anàleg sentit a l’exposat anteriorment, l’article 69 de del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’Empleat Públic, recull que cada administració pública planificarà llurs recursos humans 
d’acord amb els sistemes que estableixin les normes que els sigui d’aplicació. 

I que aquesta planificació tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia 
en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics 
disponibles mitjançant la dimensió adequada de llurs efectius, llur millor distribució, 
formació promoció professional i mobilitat. 

 
5. Es determina el contingut de la plantilla a l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, mitjançant el 
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qual s’estableix que aquesta ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, 
escales, subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, 
el personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de 
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què 
pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
També refereix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió 
en què s’aprovi el pressupost. I que un exemplar de la plantilla amb el total de les 
retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents 
que integren el pressupost. 

 
6. Els drets retributius dels empleats públics venen recollits en el Capítol III del Títol III del 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
 
Convé destacar l’art. 21 en el què es determinen les quanties i els increments retributius: 
 
1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales 

de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento 
de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio 
presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. 

 
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un 

incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el personal. 

 
7. És rellevant destacar, en relació amb l’anterior, que els costos de personal que es 

continguin a la plantilla s’han d’ajustar a les previsions contingudes a l’actualment vigent 
llei de pressupostos, la Llei General Pressupostària per a l’any 2018, aprovada per la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, de 
conformitat amb l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, així com també a les 
previsions que es contemplin a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que s’aprovi 
per a l’exercici 2019 
 

8. L’art. 37.2 del TREBEP, exclou de la necessitat de negociació les decisions de 
l’administració que afectin a llurs potestats d’organització, no obstant això –continua el 
precepte- quan les conseqüències de tals decisions tinguin repercussió en les condicions 
de treball dels funcionaris previstes en el paràgraf anterior (en referència a l’art. 37.1 del 
TREBEP), procedirà la negociació de tals condicions amb les organitzacions sindicals. 
 

9. Respecte a l’entrada en vigor de la nova classificació professional, la Disposició transitòria 
tercera del TREBEP, preveu que transitòriament, els grups de classificació existents a 
l’entrada en vigor de l’Estatut, s’integren en els grups de classificació professional de 
funcionaris previstos en l’article 76, d’acord amb les següents equivalències que s’hi 
contenen.  
 

10. L’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que també regula l’aprovació de la 
plantilla dels ens locals, disposa que, un cop aprovada, ha d’enviar-se’n còpia 
d’aquesta i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relaciones 
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Institucionals en el termini de trenta dies des de l’aprovació, havent-se de publicar 
íntegrament en el BOP i en el DOGC (la publicació en el DOGC només ha de contenir 
la referència al BOP on s’ha publicat). 
 

11. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, d’acord amb l’art. 22.2 lletra i)  de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, és el Ple de la 
Corporació. 

 
 
S’ha complert amb el tràmit d’informació amb la representació dels/ de/les treballadors/es, en 
sessió de dates 12 i 19 de juliol de 2018, així com posteriorment, per via telemàtica en data 8 
d’octubre de 2018, segons es recullen a les actes i correu electrònic corresponents, que 
s’incorporen igualment al present expedient. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2019, 
segons l’Annex A aportat pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització. 
 
Segon.- PUBLICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró al BOPB. 
 
Tercer.- APROVAR la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2019, segons 
els annexos I, II i III, relatius a la plantilla de personal funcionari, personal laboral  i personal 
eventual, respectivament, aportats pel Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans i Organització. 
 
Quart.- PUBLICAR l’esmentada aprovació de la plantilla al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia 
a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 

Escala / Subescala / Classe   
Hab. Estatal Grup N. Places Vacants Observacions 
Secretari/a A1 1 0   

Interventor/a A1 1 0   

Tresorer/a A1 1 1   

    

Escala / Subescala / Classe N. Places Vacants Observacions 
Administració General TOTAL 173 64   

   
Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants Observacions 
Tèc.Administració General A1 15 0   
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Subescala Administrativa Grup N. Places Vacants Observacions 
Administratius/ves C1 85 11   

    
Subescala Auxiliar Grup N. Places Vacants Observacions 
Auxiliar A.G. C2 58 49   

    
Subescala Subalterna Grup N. Places Vacants Observacions 

Conserge AP 8 4 
A reconvertir 1 plaça a laboral 

quan es cobreixi 

definitivament 

    
Subescala Tècnica de gestió Grup N. Places Vacants Observacions 
T. Mig/tja Gestió AG A2 7 0   

    

Escala / Subescala / Classe N. Places Vacants 
Administració Especial TOTAL 423 115 

   
Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants Observacions 
TAE Jurista A1 10 10   

TAE Arquitecte/a A1 10 0   

TAE Bioleg/òloga A1 1 0   

TAE Economista A1 6 0   

TAE Enginyer/a Superior A1 4 0   

TAE Imatge A1 1 0   

TAE Informació-Premsa A1 4 0   

TAE Pedagog/a A1 1 1   

TAE Psicòleg/òloga A1 5 2   

Tècnic/a Superior A1 3 3   

Treballador/a Social A2 41 8   

Educador/a Social A2 2 2   

T.Mitjà Arxiver A2 2 1 
A extingir una plaça quan es 

porti a terme la PI 

T.Mitjà Graduat Social A2 1 0   

TAE Arquitecte tècnic A2 14 5   

TAE Enginyer Tècnic A2 11 5   

    
Subescala Serveis Especials 

  
Classe Comeses especials Grup N. Places Vacants Observacions 

Tècnic/a superior A1 40 28 

4 places són per cobrir-les 

amb promoció interna, les 

places del grup A2 de les 

persones seleccionades 

s'amortitzaran. 

Tècnic/a.superior informàtic/a A1 8 1   

T.Mitjà/na Gestió A2 8 2   

T.Mitjà/na Informàtic A2 6 2   

T.Mitjà/na Salut A2 2 0 
A reconvertir una plaça a TS 

un cop es jubili la persona 

ocupant 
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TM sistemes informació territorial A2 1 0   

Tècnic/a mitjà/na A2 20 16   

Tècnic/a mitjà/na comunicació A2 2 0   

Tècnic/a prevenció riscos lab. B A2 3 2   

Delineant C1 9 0 
A reconvertir 2 places a 

Tècnic/a Mitjà/na un cop es 

jubili la persona ocupant 

Tèc.esp.Compres C1 1 0   

Tèc.esp.Informàtic C1 3 0   

Tècnic especialista Consum C1 1 0   

Tècnic/a esp. inspecció fiscal C1 2 0   

Tècnic/a especialista C1 2 1   

Tècnic/a especialista Cadastre C1 3 0   

Tècnic/a especialista Manteniment C1 1 0   

Aux.Tèc.Inspector C2 6 5   

Auxiliar tècnic/a C2 1 1   

Auxiliar de protocol i relacions públiques C2 1 0   

Auxiliar de serveis C2 8 4 
A reconvertir 4 places a 

laboral quan es cobreixin 

definitivament 

    
Classe Policia Local i els seus vigilants Grup N. Places Vacants Observacions 
Intendent Major A1 1 0   

Inspector A2 2 0   

Sots-Inspector C1 3 0   

Sergent C1 7 0   

Caporal C2 16 1   

Agent C2 149 15 
2 places corresponen a agents 

de temporada 

    
Classe Personal d'Oficis Grup N. Places Vacants Observacions 
Xofer Alcaldia C2 1 0   

 
 

 

PLANTILLA PERSONAL LABORAL 

Categoria Grup N. Places Vacants Observacions 

Advocat/da A1 1 0   

Tècnic/a superior jurista A1 1 0   

Tècnic/a Superior A1 15 2   

Tècnic/a superior de gestió A1 1 0   

Tècnic/a superior d'ocupació A1 4 1   

Tècnic/a superior economista A1 1 0   

Tècnic/a de cultura especialitzat/da 

A1 3 1 

A reconvertir a 
règim  funcionari 
quan quedi vacant o 
es cobreixi 
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definitivament 

Prof. Titular secundària A A1 88 22   

Tècnic/a de cultura 

A2 3 2 

A reconvertir a 
règim  funcionari 
quan quedi vacant o 
es cobreixi 
definitivament 

Bibliotecari/ària A2 1 0   

Prof. Titular secundària B 

A2 25 12 

A reconvertir 2 
places a professor/a 
titular secundària A 
quan es cobreixi 
definitivament 

Mestre Adults A2 10 1   

Tècnic/a mitjà/na  programes educatius A2 2 2   

Animador/a sòcio cultural B A2 4 0   

Educador/a social B 

A2 17 2 

A reconvertir  a 
règim  funcionari 
quan quedi vacant o 
es cobreixi 
definitivament 

Director/a de mercats A2 1 0   

Tècnic/a mitjà/na ocupació A2 15 0   

Tècnic/a mitjà/na de promoció de ciutat i 
comerç A2 6 1   

Tècnic/a mitjà/na de salut A2 1 0   

Tècnic/a mig arts escèniques A2 1 0   

Tècnic/a mig manteniment i serveis A2 1 1   

Tècnic/a Mig/tja Manteniment 

A2 1 0 

A reconvertir a 
règim funcionari a 
plaça tècnic/a 
mitjà/na quan quedi 
vacant 

Tècnic/a mig/tja S Personals A2 8 0   

Tècnic/a mitjà/na 

A2 16 6 

1 plaça a 
funcionaritzar. A 
reconvertir a règim 
funcionari 1 plaça 
quan es cobreixi 
definitivament 

Educador/a de 1r cicle ed. Infantil A2 85 29   

Tècnic/a especialista programes educatius C1 3 3   

Cap de Colla 

C1 2 0 

Places a reconvertir 
a Oficial Primera 
quan quedin 
vacants 

Capatàs 

C1 5 0 

Places a reconvertir 
a Oficial Primera 
quan quedin 
vacants 

Oficial 1a. C1 30 19   
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Administratiu/va 
C1 7 1 

A reconvertir a 
règim funcionari 

Administratiu/va Of. 1 INS C1 1 0 
A reconvertir a 
règim funcionari 

Administratiu/va UC C1 5 0 
A reconvertir a 
règim funcionari 

Oficial 1a. Administ. C1 1 0 
A reconvertir a 
règim funcionari 

Oficial 2a. Administ. 

C1 2 0 

A reconvertir a 
règim funcionari. A 
reconvertir 1 plaça a 
Tècnic/a mitjà/na 
personal funcionari 
quan quedi vacant 

Oficial sanitari 
C1 1 0 

A reconvertir a TS 
plantilla funcionari 
quina quedi vacant 

Tècnic Aux. Prog. 
C1 1 0 

A reconvertir a TS 
plantilla funcionari 
quina quedi vacant 

Tècnic/a auxiliar de fires C1 1 0   

Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 15 9   

Tècnic/a auxiliar arts escèniques C1 1 0   

Tècnic/a auxiliar infraestructures C1 1 0   

Tècnic/a auxiliar de cultura C1 1 1   

Tècnic/a de suport 

C1 2 1 

A reconvertir 1 plaça 
a règim funcionar 
quan es cobreixi 
definitivament 

Tècnic/a especialista 

C1 8 4 

A reconvertir 1 plaça 
a treballador/a 
social plantilla 
funcionari quan 
quedi vacant 

Tècnic Esp.Gestió 

C1 1 0 

A reconvertir a 
tècnic/a mitjà/na 
personal funcionari 
quan quedi vacant 

Tècnic/a esp Serveis Personals 
C1 1 0 

A reconvertir a 
règim funcionari 

Cap de conserges 
C2 1 0 

Amortitzar 1 plaça 
després de 
Promoció interna 

Agent Executiu C2 3 0   

Aux.Administratiu/va C2 3 2 
A reconvertir a 
règim funcionari 

Auxiliar administratiu/va CFA 

C2 1 1 

A reconvertir a 
règim funcionari 
quan quedin 
vacants o es 
cobreixin 
definitivament 

Auxiliar administratiu/va UC 

C2 3 3 

A reconvertir a 
règim funcionari 
quan quedin 
vacants o es 
cobreixin 
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definitivament 

Ajudant de serveis (Teatre) C2 3 0   

Ajudant de serveis C2 13 7   

Auxiliar de serveis C2 22 9   

Oficial 2a. C2 4 2   

Treballador/a Familiar 

C2 7 2 

A reconvertir 1 plaça 
a auxiliar 
administratiu/va 
personal funcionari 
quan quedi vacant 

Conserge AP 8 2   

Conserge-mantenidor 
AP 13 11 

11 places a 
amortitzar després 
de Promoció Interna 

Peó especialista II 

C2 14 0 

14 places a 
reconveritr a peó 
(AP) quan quedin 
vacants 

Peó de mercat AP 1 1   

Peó AP 7 7   

Conserge CEIP/CFA AP 25 12   

Conserge INS AP 4 3   

 
 

 

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 

Categoria N. Places Vacants Observacions 
Assessor/a 3 1   
 
 

 

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

municipals 

 

 

La senyora Sarai Martinez, regidora no adscrita, exposa que el seu vot serà d’abstenció en 

tots els punts de l’ordre del dia. Sabem que estem en mans de l’Estat espanyol pel que fa a la 

capacitat normativa dels impostos locals i d’aquí la importància de l’Ajuntament en aprofundir 

en la progressivitat i equitat de los ordenances fiscals per fer-les més justes. El dèficit del 

finançament es veu agreujat perquè la Generalitat tampoc compleix amb els compromisos 
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envers als ens locals, un clar exemple són les escoles bressol. Encara no hem remuntat la 

crisis malgrat que hi hagi indicadors que fan pensar que la cosa millorarà, no pot ser que això 

ens faci perdre l’horitzó de precarietat de moltes famílies. Són moltes les famílies que tot i 

tenint feina no arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques, per tant intentarem amb les 

al·legacions que presentarem contribuir a que aquesta recaptació giri al voltant del concepte 

de qui més té més pagui, i d’altre garantir que amb aquests ingressos es faci front a aquesta 

crisi que encara pateixen molts dels nostres veïns, dotant-los de recursos suficients per 

rescatar-los socialment. Com és una aprovació inicial ens abstindrem. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que el seu vot serà d’abstenció. 

Presentarem les al·legacions, sempre en un to positiu i constructiu. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda la necessitat de la reforma inajornable del finançament 

local. Una llei de finançament local que és competència del govern de l’Estat espanyol. No 

obstant això, l’abandó en els darrers anys de la Generalitat de Catalunya amb els governs de 

dretes, ha col·locat a les administracions locals en situació de desemparament financer. Hem 

de fer front amb els nostres escassos recursos, les carències de molts dels nostres veïns. La 

falta de finançament per part de la Generalitat en polítiques d’habitatge, en escoles bressol, en 

manteniment d’edificis d’ensenyament és escandalós. La situació actual amb un govern de la 

Generalitat que no governa ens fa témer que la situació no millorarà, d’aquí la necessitat 

d’aprofundir en la mesura que sigui possible en la progressivitat i l’ equitat de les ordenances 

fiscals per fer-les més justes, és per això que exigim unes ordenances fiscals que puguin 

garantir una previsió d’ingressos suficients perquè el pressupost que avui aprovarem de 

manera inicial sigui un pressupost de rescat social de les persones i que aposti clarament per 

la recuperació. Si el govern ha renunciat a aplicar cap pujada significativa pel que fa a la 

recaptació d’impostos deu ser perquè estem a vuit mesos de les eleccions municipals, la qual 

cosa lamentem, perquè un govern d’esquerres no hauria de governar en funció de criteris 

electorals sinó d’objectius preestablerts en funció de les necessitats dels seus conciutadans. 

Ja hem fet una al·legació respecte a les ordenances fiscals, on demanàvem una pujada 

entorn a l’ IPC que ens garantís uns ingressos necessaris per fer front redistributivament a les 

necessitats socials d’una part dels nostres conciutadans, però ha estat desestimada pel 
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govern socialista. Hem defensat i defensem l’objectiu d’una fiscalitat progressiva i sostenible 

ambientalment, per poder disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives, per 

garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats o per continuar 

donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones, per disposar d’un marge 

addicional per poder atendre les polítiques públiques relacionades amb els àmbits d’actuació 

prioritària que es determinin en el procés d’elaboració del pressupost. Un govern i més 

d’esquerres ha d’aplicar aquests criteris i els ha de poder explicar. De debò que una pujada de 

l’IPC al rebut de l’IBI és inassolible per una part important de la població? De què estem 

parlant ? En el cas dels valors cadastrals més alts, d’una pujada mitja del rebut d’ entre 6 i 8 

euros i no disposem d’eines, subvencions, bonificacions, per evitar que aquesta pujada no 

afecti als més desfavorits, perquè doncs no l’apliquen? Ja sabem que hi ha grups polítics que 

no voldrien que paguéssim cap impost o els mínims possibles. Són aquells que aposten per la 

reducció de la despesa pública i dels impostos, que aposten per una economia en favor 

només del sector privat, són els del col·lapse financer de 2007 i 2008, la externalització del 

poder i els diners als paradisos fiscals, són els de la lenta destrucció de l’educació i la sanitat 

públiques, són aquells que per a ells la desigualtat és una virtut. Amb la baixada d’impostos o 

la seva congelació el que estem fem és avalar aquest tipus d’ideologia. Digui’m Sr. Jérez, 

vostès en quin grup vol estar? Els impostos, la fiscalitat local són l’ instrument que tenim per 

garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets de tothom. Sé que em diran que la millora de 

l’economia incrementarà els ingressos i que això ajudarà a compensar la no pujada 

d’impostos, però fer polítiques fiscals progressistes necessita de polítiques fiscals coherents i 

que no depenguin de factors externs conjunturals. Digui’m Sr. Jérez, si vostès governessin de 

nou en el proper mandat, quina política fiscal aplicarien? Cada any una de diferent com fins 

ara? Crec que en aquest tema i da cara al futur haurien de ser molt responsables, molt 

coherents i per ara, com que no veiem aquest canvi d’actitud i de comportament, el nostre vot 

serà d’abstenció, perquè encara hem de discutir el pressupost amb el govern. Però les nostre 

exigències estaran a l’alçada de les recollides en el nostre discurs. 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que aquest és un dels plens més importants de l’any. Avançar que serè bastant genèrica en la 

meva intervenció, ja que arran d’aquest ple serà quan farem les corresponents esmenes, 

llavors serà en el ple de l’aprovació definitiva, en base que l’acceptació o no de les nostres 

esmenes, tant en matèria d’ordenances com de matèria pressupostària, que canviarem el 
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sentit del vot i també podrem ser més concrets. No només farem propostes sinó també farem, 

com ja vam fer l’any passat propostes d’estalvi precisament per argumentar i fer una política 

responsable d’ on destinaríem aquest estalvi en certes inversions. En línies generals ens 

semblen uns pressupostos i ordenances que inclús podríem catalogar de prorrogats, si no fos 

per certes modificacions que han hagut. Per tant el que avui ens proposen és molt continuista, 

no diem que sigui bo ni dolent. No són els nostres pressupostos ni les nostres ordenances i 

tampoc les nostres subvencions, ho tenim clar. Tenim en compte la proposta continuista i 

tractar-se d’una aprovació inicial, el nostre vot en tots els punts de l’ordre del dia serà 

d’abstenció. El nostre vot canviarà cap a un vot negatiu a l’aprovació definitiva en base de 

l’acceptació o no de les nostres propostes en el procés d’al·legacions. En matèria fiscal som 

contraris a l’augment progressiu de la taxa de guals. És cert que en matèria de tributs es veu 

una congelació, mantenint pràcticament la mateixa pressió fiscal però el que voldríem és una 

rebaixa principal d’aquells tributs més importants i que tenen una afectació més directa cap als 

nostres ciutadans. Parlar de rebaixes fiscal no és cap quimera, caldria tenir un govern 

municipal valent, sense complexes i que fos políticament incorrecte. És molt fàcil des de 

l’oposició presentar propostes només d’inversió però penso que la responsabilitat política 

radica en dir també d’ on trauríem aquests diners per poder porta a terme aquestes inversions. 

Creiem en la rebaixa progressiva dels principals impostos municipals. Començant a fer una 

llista de prioritats. Necessitem una política de justícia fiscal perquè no es pot pretendre que 

durant molts anys el nostre ajuntament i molts ciutadans de Mataró hagin patit certa asfixia 

econòmica i fiscal. Malgrat el nostre ajuntament s’atreveixi a fer alguna postura per retornar tot 

aquest esforç dels ciutadans, per alguns d’ells ja és tard. Seria injust donar tota la culpa a 

l’ajuntament, però no ha contribuït molt en donar certa protecció social a col·lectius 

vulnerables de Mataró, és una realitat. Molt preocupar-se per ser ciutat acollidora i de 

benvinguts refugiats, però desprès tenim col·lectius i ciutadans d’aquí molt vulnerables de tota 

la vida, i aquesta gent se li està donant l’esquena. Això és vergonyós. Vull fer un 

posicionament sobre el punt 4 de l’aprovació de la plantilla. No estem d’acord en crear una 

plaça d’un tècnic per al col·lectiu LGTBI, per donar suport a campanyes d’accions vinculades 

a aquest col·lectiu precisament per aquesta llista de prioritats. Creiem que a dia d’avui hi ha 

altres necessitats més importants. No seria més necessari donar reforços a dones 

maltractades o a serveis socials? Ens abstindrem. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que són uns 

pressupostos continuistes, sí que hi ha certes modificacions que poden semblar més 

interessants. Avui donarem l’oportunitat de passar aquest procés, però estem molt decebuts 

del govern socialista i com s’estan fent i portant les polítiques en aquest ajuntament. Tots 

estem esperant anar a la Generalitat a reclamar certs temes que hem dit que ho faríem de 

forma conjunta. Anem, a que esperen per anar. Estem a uns mesos de les eleccions 

municipals i el PSC ha fer una política de vendre fum i acontentar-nos en el plens en tot per 

després desenvolupar molt poc les propostes Les que s’han tirat endavant del nostre grup han 

estat parasitades sense cap ètica per aquest govern. Un bon exemple és l’aparcament del 

triangle o la proposta del correcan, proposta nostra i que l’alcalde va oblidar convidar-nos fins i 

tot a la inauguració, i no va tenir el talant polític d’esmentar al nostre grup. Tampoc en la 

inauguració de la pista polivalent de Cerdanyola., hauria estar molt fàcil agrair la feina 

conjunta, és el que jo hauria fet en el seu lloc. La llista de deutes és llarga, tenim molta feina 

feta i presentada. Comencem per esports i igualtat. 10 propostes acceptades en aquesta àrea.  

1.- Ordenança d’igualtat tractada en altres ciutats que han estat un avenç i aquí encara sense 

arribar. 2.- La reunió per estudiar a Cerdanyola la construcció d’una pista d’eskate, acceptada 

en aquest ple. 3.- La proposta del projecte de Cirera d’una pista d’eskate, després d’haver 

rebut el vist-i.plau de diferents localitzacions per part dels joves, associacions de veïns i del 

nostre grup. 4.- La proposta de familiars alpinistes. Reunió pendent amb els familiars i 

nosaltres.  5.- Treball conjunt per visibilitzar les dones en l’Ajuntament. No estem parlant de 

pressupostos sinó de voluntat política i treball en acció. 6.- Preparar una xerrada de superació 

en el propi ple per visibilitzar a persones amb mobilitat reduïda i les seves històries de 

superació personal dins de la societat. Aquestes són algunes de les propostes acceptades pel 

seu govern. Parlo de coses petites, quan un consistori funciona bé, funciona bé per les coses 

petites. Espais públics. Ordenança de l’arbrat. Repoblació total i estratègica de replantació, 

innovació dels sistemes de reg i campanyes de tala i fitoteràpia. Itineraris singulars, arbres 

centenaris, espècies singulars i de valor. Actualització de l’ordenança de granada, Millora dels 

mercats en els barris i de la plaça de les Tereses, voreres actualitzades en els trams on es 

facin obres per claveguerams. L’eixamplada i accessibilitat segons la normativa europea. No 

continuem pagant dos vegades, és coherència política. Neteja dels solars, eliminació dels 

cotxes abandonats, neteja dels carrers, revisió dels plantejaments de la recollida de 

voluminosos, campanyes d’acompanyament i d’informació als veïns amb tinença d’animals 

perillosos. Millora del front marítim, parcs de salut i passeig més dignes. Pla de mobilitat, fa 

anys que l’esperem. Millora de les línies del bus i ampliació d’horaris, atenció a les demandes 
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coherents per part dels col·lectius dels taxistes, sobretot en les Santes. Promoció econòmica, 

territorial, comerç, impuls. Reunions i informacions a les diferents arteries del barris per 

treballar un impuls, suport i necessitats en els diferents àmbits de la ciutat. Dotació 

pressupostària i un pla coordinat que acompanyi als autònoms i les petites empreses. Tenim 

pendent des del 2015 el tema dels horts urbans, aprovat per majoria absoluta en el ple. 

Aparcament a la plaça de les Tereses, proposta i informació per escrit i detallada de allò que 

ha proposat el Mataró Parc, encara no ho coneixem. Boscos i cura dels mateixos, pla 

estratègic, pla de promoció del front marítim 20/22, que hem treballat tots. Propostes 

d’ocupació serioses i més amplies enfocades en la joventut i en majors de 45 anys. Habitatge. 

Pressionar a la Generalitat de forma unànime amb tots els grups del consistori per assolir les 

competències corresponents a Mataró per donar resposta a la situació del drama em les 

desocupacions i els desnonaments. Un projecte potent per des de l’Ajuntament i mitjançant 

una gestió de PUMSA elaborar un projecte de construcció d’habitatge social i assequible que 

reguli i doni resposta als veïns de Mataró. Treballar un nombre d’accions determinades per 

promoure permutes d’habitatges de les persones grans que queden segrestades dins de casa 

seva a canvi de posar la seva vivenda al servei de lloguers assequibles sota el control de 

l’Ajuntament. Treballar una carta de compromís amb tots el agents implicats, malgrat hem 

presentat un esborrany, hem fet la seva feina Sra. Elisabet, no s’ha dignat a contestar-nos.  La 

presentació de l’equip de treballadors pels desnonaments, que afecta a un 5% de la població 

mataronina, entre desnonaments hipotecaris i de lloguer. La llista continua i és molt llarga però 

com tenim un altre debat, deixarem un bon fons d’armari, perquè encara tenim més propostes 

i més temes que s’han admès i acceptat. No continuïn fent plens simbòlics, anem a treballar 

seriosament. És urgent afrontar la situació socio econòmica que tenim a Mataró, és hora de 

donar resposta. Sr. Alcalde vostè és qui porta aquest consistori i qui l’ha de liderar. 

 

 

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

que es presenta un debat conjunt d’ordenances fiscals i pressupost, amb un calendari ajustat i 

precipitat que fa difícil seguir i pensem que és negatiu per la participació de la ciutadania. Les 

modificacions de les ordenances fiscals son continuistes, IBI i IAE no es modifiquen, perquè 

estem a les portes d’unes eleccions municipals i la clatellada ja l’aplicarà el proper que 

governi. Observem que no recullen els principis de tarifació progressiva segons la renda, que 

és una mesura que s’hauria de tenir en compte i és el requisit principal per tal que la CUP 

tingui en consideració aquestes modificacions plantejades pel govern. No ens oposarem a les 
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bases de subvencions, però votarem en contra les ordenances fiscals esperant que tingueu en 

consideració les esmenes que presentarem. Valorem que per Mataró han estat quatre anys 

perduts. El pressupost ha reflectit la incapacitat i paràlisis del govern municipal del PSC. El 

pressupost del 2019 és una fotocòpia de l’anterior, subjectes al deute i segueixen sense donar 

resposta a les necessitats socials dels mataronins. Votarem en contra. El més sensat seria 

plantejar una prorroga. Pel que fa la despesa social, és un tema que està paralitzat, i no obté 

resposta. L’objectiu del govern ha estat deixar les finances sanejades pel 2019 i segurament 

assoliran aquesta fita, però amb l’aigua al coll, ja que fins al 2023 no veurem una solució. El 

gruix del pressupost son les despeses de personal i despeses corrents un 66.9%. L increment 

de salaris dels treballadors municipals dependrà dels pressupostos generals de l’estat si el 

PSC aconsegueixen aprovar-los. El capítol d’inversions, es plantegen inversions a través d’un 

crèdit de 12,1 milions d’euros. El deute de l’ajuntament és de 156,4 milions d’euros i es vol 

assolir la xifra de 141 milions d’endeutament a 2019. Hem reduït aquest deute amb un cost 

molt alt per a la ciutadania. Continuem encaixats amb les aportacions de PUMSA, que si bé 

disminueixen de 6,1 milions a 4.3 milions d’euros, segueixen essent una llossa important Es 

vol incrementar els recursos de neteja, però creiem que la quantitat destinada actualment 

només serveis per enriquir les butxaques de la empresa FOMENTO enlloc d’incrementar els 

recursos pensem que els podríem optimitzar i exigir el compliment de contractes vigents. Pel 

que fa mobilitat, es creen abonaments locals un 20% més barats que els integrats. Celebrem 

la incorporació d’aquesta proposta, però haurien pogut esmentar els promotors de la idea. Els 

impostos de vehicles redueix la bonificació del 60% al 40% pels vehicles de més de 25 anys 

que pensem que no ho haurien de estar bonificats pel seu volum de contaminació. Seguim 

amb l’ increment gradual previst al llarg de quatre anys per a la taxa de guals, creiem que 

s’hauria d’haver fet de cop i així haguéssim tingut més ingressos aquest anys. Pel que fa la 

zona blava, no compartim l’exempció de la taxa dels cotxes elèctrics perquè és una mesura 

que nomes beneficia al sector amb alt poder adquisitiu. S’hauria de limitar a residents usuaris 

en qualsevol cas i afavorint a cooperatives de la ciutat. La grua recapta 712.000 euros, més 

226.000 de la taxa de guals; podríem plantejar un pla de mobilitat coherent que no es possible 

perquè continuem amb un plantejament erràtic per part del Govern. A Cultura, augmenta la 

proporció en el 4% del global, però encara anem malament. La dotació pressupostaria per 

habitatge és insuficient i cal intervenir per regular un mercat que està deixant al marge una 

part important de la ciutadania. Hi ha una davallada del comerç i pensem que calen més ajuts 

i recursos. La realitat és que el Govern ha oblidat els ajusts comercials i urbans i el petit i mitjà 

comerç. Votarem en contra del pressupost. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, fa 

un recordatori de l’esdeveniment de les pluges que han sofert aquest cap de setmana a 

Màlaga i el bomber que ha mort a Antequera. Dit això, dono les gràcies al govern municipal 

perquè demanàvem un debat conjunt de les ordenances fiscals i pressupostos i finalment aquí 

som. Agraim a tothom la feina i disposició. És un moment important, on podem fer un bon 

debat de la ciutadania. Volem centrar-nos en la situació actual de la ciutat. Mataró és una de 

les ciutats amb una taxa d’atur més elevades de Catalunya i baixa a un ritme inferior. La AEAT 

publicava un estudi de la capacitat econòmica de les famílies de les rendes disponibles i, ens 

trobem amb un 15% més baix que la realitat Catalana i un 20% per sota la de Barcelona. 

Curiosament, estem envoltats de les localitats més riques de Catalunya. Aquestes dades amb 

els augments impositius dels ciutadans obliguen al Govern Municipal a congelar els impostos. 

IBI 2011: 22,7 milions d’euros. Previsió de recaptació d’avui 34 milions d’euros. Difícilment 

podem esprémer més als Mataronins. Contrasta amb la contenció de les taxes i preus públics. 

Aquestes taxes les gaudeix tothom sense tenir en compte el poder adquisitiu. Per això es 

parla de la tarifació social. La contenció dels serveis bàsics, com la brossa o l’aigua, no es 

correspon a d’ altres serveis de l’Ajuntament. Els mataronins hem pagat per tots els errors de 

governs anteriors: El Rengle, el Tecnocampus, Sorrall, PUMSA i el deteriorament de la ciutat. 

Ens trobem amb dos Mataró que coexisteixen: un amb rendes elevades amb necessitats i 

prioritats que no tenen res a veure amb l’altra part de la ciutat, on els preus dels habitatges 

s’han enfonsat, on ningú vol construir, la convivència no és bona, sense feina. Amb aquest 

panorama ens presenteu un pressupost on el Sr. Jérez vol que sigui del tancament de 

mandat, per tal que el nou govern comenci la gestió millor. Nosaltres nomes podem estar 

d’acord a mitges. No avancem, els problemes es dilaten, sense concretar-los. El Corte Inglés, 

ampliació Mataró Parc, etc. Sobre les despeses que han anunciat, la rebaixa del preu del 

transport públic, mantenir els incentius del lloguer social, ocupació, habitatges, sí que els 

compartim però, hi ha un camí a fer. Els locals buits per fer comerç a la ciutat també és un 

tema, que serà una de les nostres esmenes. Per últim, no hem vist cap menció sobre la 

prejubilació de 10 a 13 agents plantilla de la policia local. El PSC ha presentat una declaració 

institucional però mentrestant que fem? Queixar-se està molt bé, però que fem amb l’augment 

dels delictes a la ciutat? De les ocupacions de pisos? En aquests moments no podem aprovar 

cap pressupost sense obtenir respostes a aquests problemes. Ens abstindrem. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa que començarà per l’últim punt a votar. La plantilla, creiem que gràcies a 

les jubilacions i canvis tecnològics hi ha marge per reduir una mica la plantilla, assumint les 

places vacants. Nosaltres ho defensem con a forma d’augmentar les inversions municipals. 

Per això ens abstindrem a l’últim punt. Respecte a les ordenances, no les compartim per ser 

antisocials. M’agradaria que analitzeu el perfil econòmic de les persones que intenten sortir 

endavant, del vehicles que tenen. No obstant, ens congratulem que es mantingui la congelació 

dels grans impostos, que és un dels compromisos de l’any passat. Ens abstindrem en temes 

d’ordenances i a favor en el tema de les subvencions. Entrem al tema central, l’últim debat 

pressupostari d’aquest mandat de quatre anys. L’any passat tots els plans estratègics estaven 

a la taula, nosaltres demanem començar aquest camí. Davants els últims pressupostos 

d’aquest mandat no hi ha excusa. S’haurà d’afrontar les partides destinades al font marítim,. 

Tecnocampus, els polígons, hi ha inversions urgents com l’escola Maria Mercè Marçal; el 

govern a prioritzat inversions amb més impacte visual, i l’ordre de prioritat no és aquest. Tenim 

els pitjors indicadors socioeconòmics. Aquesta situació és l’inici de molts problemes socials 

que els companys han citat. En el debat de pressupostos ens abstindrem perquè creiem que 

hi ha marge per donar resposta a les nostres demandes. Ho podem dir més alt però no més 

clar: si no poseu un milió d’euros en inversions identificables com estratègiques per la nostra 

ciutat no compteu amb el nostre vot. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, vol començar un cop 

mes reclamant la llibertat dels presos polítics, que gairebé porten un any. Em referiré als 

següents punts: Estructura impositiva de Mataró, comparació amb municipis similars de més 

de 75.000 habitants, pacte per determinar la pressió fiscal que ha de suportar el ciutadà, 

sostres màxims d’impostos en funció de les dades de renda familiar disponible, valor del 

patrimoni, això permetria comparar la pressió fiscal de Mataró amb altres poblacions per 

establir un barem i veure l’evolució d’aquestes dades amb l’IPC. El govern ja té aquestes 

dades i ja es pot comparar, els hi demanem que ho facin públic i que ho utilitzin per evitar 

excessos recaptatoris; l’any passat es va pujar l’IPC aquest any per la proximitat de les 

eleccions no es puja, el Sorrall puja 2,6%, els preus públics 1,8%, el cementiri 2,3%. Hem 

d’anar progressant en el camp fiscal, proposem com al·legació la taxa de la brossa,  

incorporar el nombre de persones empadronades a l’habitatge. En els guals s’ha de fer 

proporcionalment, distingint entre els de menys de cinc vehicles i els de més perquè hi ha 
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poca diferència entre ambdós i proposar una tarifació unitària per vehicle; l’any passat van dir 

que això pertanyia al marc del pla de mobilitat i que es portaria al consell de mobilitat però no 

ens consta que s’hagi fet, en canvi si s’ha fet tot un seguit de coses sense pla de mobilitat 

com: una nova taxa de reserva de càrrega i descàrrega que afecta a petits supermercats amb 

llicències d’activitat molt recents, tarifes especials per a jubilats, anul·lació de la taxa de zona 

blava per vehicles sense emissions, literalment diu zona 2 i això pot donar a errors com que 

es pensin que Mataró passi a la Zona 2 i no és així. En quant al pressupost no hi ha hagut 

sorpreses, en l’apartat recuperar l’economia i promocionar la ciutat diuen: Seguiment del 

projecte del Corte Inglés: avui no sabem el resultat dels recursos de cassació interposats, això 

només crea confusió al lector que pensa que és un projecte viu, o la proposta d’encaix del 

Mataró Parc. No és un problema urbanístic sinó de model de ciutat. En Educació, Cultura i 

Esport apareix el projecte d’encaix de la tercera biblioteca del Triangle dels Molins que a la 

comissió informativa de via pública van afirmar que l’amortització de les obres fetes allà tindrà 

un període de 8 anys; vam quedar que això s’aniria estudiant i el projecte d’encaix és quelcom 

molt diferent, s’hauria d’ajustar mes a la realitat. Hi ha barreja de temes com el que diu 

Ciutadans de coses de present, de futur, desitjos, intencions, que no contribueix a generar la 

confiança necessària. En els pressupostos del 2015 i 2016 vam votar a favor, després per 

responsabilitat l’any passat vam votar en contra i ara ens abstindrem per permetre la discussió 

dels punts i l’entrada d’al·legacions. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, volen 

començar felicitant al Sr. Jérez per portar a aprovació de forma conjunta el Pressupost i les 

ordenances fiscal pel 2019, tal i com es va comprometre ara fa un any.  

 

Però entendran que no pugui estar de “denunciar”, que l’objectiu s’ha aconseguit a costa de 

no comptar amb la “participació” dels grups municipals. Fins i tot s’han saltat, com vam 

denunciar a la comissió informativa,  la normativa i els drets dels regidors reconeguts en el 

ROM. fet que és motiu per invalidar una sessió. 

 

Hem d’advertir que vam arribar a la comissió informativa, celebrada dijous passat amb només, 

repeteixo, només, un decret i un power-point.  Només hem tingut tres dies per estudiar i 

analitzar la documentació. Vostès creuen que això és seriós? Creuen que això és suficient per 
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posicionar-nos amb responsabilitat sobre unes ordenances i un pressupost de més de 140M 

d’euros? Creuen que això és TRANSPARÈNCIA? 

 

No dubtem de la dedicació i bona intenció del regidor ... però a més de complir terminis, per 

complir amb allò que tant sovint repeteixen de ser “Un govern obert, honest i eficient” també 

cal lliurar en temps i forma la documentació perquè l’oposició hi pugui treballar com li 

correspon fer-ho. 

 

Fet aquest preàmbul, que hauríem preferit no haver de fer, passarem a comentar i posicionar-

nos sobre els punts que es porten a aprovació. 

 

Pel que fa a les ordenances fiscals i les subvencions relacionades, els hi avanço que no ens hi 

oposarem. Hi trobem una certa “ànima social” així com una voluntat mediambiental.  

 

Recullen aportacions aprovades pel Ple municipal com la nova T-10 o el que han anomenat T-

ROSA, per a persones de 65 anys o més. 

 

Els hi reconec que no he acabat d’entendre el motiu per un increment lleugerament superior a 

l’IPC i gairebé un punt més respecte altres preus públics, en els preus de El Sorrall. 

 

Sorprèn, la congelació de l’IAE justament en el darrer any del mandat, quan vostès eren 

partidaris d’un increment únic i elevat el primer any i va ser motiu de debat dins l’anterior 

govern, com a conseqüència del qual vam pactar un increment progressiu. Si aquest fet el 

sumem a la congelació d’altres tributs i taxes, com, per exemple, l’IBI i la brossa, hi endevinem 

una maniobra electoral per evitar el possible desgast per aquest increment. Vostès em diran 

que ho fan molts governs i jo els he de dir que a aquestes alçades ja no enganyen ningú. 

 

Pel que fa al Pressupost, un any més ens trobem amb que només disposem de números. 

 

Tenim els llistats e informes elaborats pel personal de la casa, especialment el de Gestió 

Econòmica, encara que hem de suposar que hi han pogut participar també altres serveis. Des 

d’aquí, un any més, el nostre agraïment i felicitació per la feina que fan. Però com ja va passar 

amb el Pressupost 2018, no disposem ni de l’antic PAM ni de cap Pla d’Acció. Per disposar 
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del Pla d’Acció del 2018 hem d’entrar al web municipal i hi trobem el document que porta data 

de maig de 2018, mesos després de l’aprovació del pressupost i pràcticament a mig exercici. 

 

Els 27 regidors/es que som aquí no tenim perquè entendre-hi de números, sinó que tenim 

l’obligació de definir, proposar i decidir polítiques, que es tradueixen en accions. 

Un any més els hi pregunto: amb el pressupost que porten avui a votació, què pensen fer? 

Esperaran al maig de 2019, és a dir a les properes eleccions municipals per explicar-nos-ho? 

 

Podríem comentar alguns números, com per exemple l’increment en la despesa del Mataró-

Bus, però primer els hi he de preguntar una vegada més, que ha passat amb el Pla de 

Mobilitat?, quin calendari tenen per a la nova concessió del transport urbà de passatgers? 

Perquè aquí fem política, no comptabilitat. També queda clar pels números, malgrat no 

disposem de cap Pla d’Acció, que segueixen sense apostar pel comerç, el turisme i l’empresa, 

elements importantíssims per a nosaltres si volem que la ciutat es desperti i ocupi el lloc que 

mereix, en lloc d’anar a remolc de la tendència general. 

 

No respecten el Pla d’Inversions pel Mandat. Com passa, per exemple, amb els 125.000 € 

destinats a la Presó i que han desaparegut, mentre apareixen 115.000 € per un nou 

equipament cívic al Palau del que no s’ha informat. Seguint en aquest capítol, malgrat 

aplaudim la proposta de pista poliesportiva coberta a Cerdanyola, ens preguntem que ha 

passat amb el cobriment de la pista de Cirera, una vegada ja es van resoldre els impediments 

urbanístics. 

 

Tenim molts números, però encara no sabem quina és la seva proposta definitiva pel que fa a 

l’empresa municipal PUMSA, que tots hem coincidit en que va ser, per la seva actuació en 

temps passats, la causa de gran part dels nostres mals. L’aspecte positiu és l’aposta per 

l’habitatge social, tot i que tots estarem d’acord en que encara fan falta més esforços. 

 

Per acabar amb el pressupost, aquesta ciutat tenia una tradició de participació que han 

liquidat aferrant-se als pressupostos participatius. On són els debats sobre les propostes de 

millora? que ha passat amb el compliment del reglament marc dels consells de participació, 

que obliga a explicar el pressupost de l’àmbit al corresponent consell? Finalment, fer notar la 

incidència per manca de crèdit en algunes partides que posa de manifest l’informe econòmic-

financer. Confiem que ho resoldran abans de l’aprovació definitiva. 
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Quan parlem de la plantilla i la relació de llocs de treball, desgraciadament ens hem de repetir 

en gran part amb el que vam dir al ple del passat mes de setembre. No podem passar per alt 

que la modificació de llocs de treball que tenim davant no és complerta. 

 

Han passat dos mesos des de que els hi vam dir i fa més d’un any que governen sols amb 

una nova organització, que com molt bé saben no compartim. La modificació de RLLT que 

porten avui a aprovació segueix obviant els seus canvis organitzatius. Canvis que ningú els 

obligava a fer, que va ser una decisió seva, pactada amb vostès mateixos i que responia 

només als seus interessos.  

Hem d’insistir en que el passat 14 de novembre van crear, per decret: 

 La Direcció d’Urbanisme 

 La Direcció d’Innovació i Qualitat i ... 

 La Direcció de Polítiques de Benestar Social 

 

Les dues primeres cobertes amb personal de la casa en comissió de serveis. És a dir, les 

persones designades van assumir una responsabilitat no reconeguda a la RLLT i per la que 

no reben la corresponent compensació econòmica.  

 

Van crear un lloc d’adjunt/a a cap d’àrea que no existeix a la RLLT i també van donar noves 

responsabilitats a alguns/es caps d’àrea, responsabilitats que no queden reflectides en la 

corresponent fitxa del seu lloc de treball. 

 

Però aquestes no són les úniques places que es trobem “a precari”. Un altre exemple el tenim 

en el lloc de cap de projectes transversal i organització, més tard sumat al de director de 

recursos humans. Que com saben, per a nosaltres és un lloc molt sensible en referència al 

codi ètic que, malgrat no hem vist en aquest ple, van aprovar per decret. 

 

Per altra banda, i sense tenir aprovat encara un nou Pla de Comunicació i sense que figures a 

la RLLT, es va traslladat un tècnic de Cultura al Servei de Comunicació, fent tasques de 

periodista. Ara ens l’afegeixen a la modificació, però en cap moment ens han explicat com 

substituiran el tècnic que perd la direcció de cultura i tampoc hi ha cap informe d’aquest 

direcció on hàgim pogut llegir que en poden prescindir. 
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No hem sabut trobar cap nou lloc de treball directament relacionat amb el seguiment de 

l’aplicació del PE M2022. Pla que, com ja vam dir el setembre, s’ha aprovat d’amagat, sense 

ni tan sols donar-ne compte en aquest Ple.  

 

Si que s’inclouen modificacions per a la creació de noves places, no temporals, sinó d’agents, 

de la Policia Local. Ara bé, nosaltres des del GOVERN i des de fora, sempre hem defensat 

que calen més recursos humans al Servei de Benestar Social, mentre que vostès només en 

proposen algunes modificacions menors dins el servei. 

 

Tampoc figuren a la proposta els compromisos de revisió de diferents llocs de treball, 

especialment dels provinents d’antics organismes autònoms, amb condicions laborals inferiors 

a les del personal que ja es trobava a l’Ajuntament, No ho van fer amb el pressupost del 2018 

i tampoc ho fan amb el pressupost pel 2019. I tot això passa en una direcció que nosaltres 

vam denunciar que no s’havia cobert adequadament. Fet, que com és coneixedor el regidor, 

hem seguit treballant i disposem de més informació que ho confirma. Davant d’aquest 

panorama és impossible que puguem compartir la proposta d’acord que avui ens presenten. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

agraeix al personal d’ intervenció, serveis econòmics i ingressos, que són els principals 

realitzadors dels pressupostos, als grups municipals per les aportacions i l’aprovació inicial. 

Em comprometo aquesta setmana a facilitar a tothom l’estat de seguiment de les al·legacions 

i d’acords bilaterals; i el compromís d’explicitar les polítiques d’habitatge, mobilitat i d’acció 

social. També els acords unànimes, que sense tenir una gran importància econòmica també 

entraran en els pressupostos i ordenances tal i com s’ha decidit en el ple.  

 

 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que és escandalós que es destini un 1.000.000€ als pressupostos participatius i en canvi no 

és capaç de pressupostar 3.000.000€ per l’adquisició d’habitatge, recordem que en tres anys 

de govern socialista el pressupost per l’adquisició d’habitatge ha estat de 750.000€ i en canvi 

en dos anys de pressupostos participatius ja estem en 1.500.000€, per tant aquí hi ha un 
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greuge comparatiu, on veiem un govern que no prioritza el servei a les persones. A vegades 

les inversions que fem venen donades per les subvencions d’Europa, com la rehabilitació del 

Café Nou reconvertit en Casa dels Artistes, això no és prioritari però elegant perquè arriba 

d’Europa. Discrepo amb el Sr. Jérez que diu que els pressupostos son el resultat dels 

compromisos adquirits en aquest ple, crec que no és cert perquè la gran majoria de propostes 

s’han aprovat però no s’han dut a terme.   

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que volen debatre el 

pressupost i per això s’abstindran. La desigualtat social que tenim a la ciutat és gràcies a tots i 

especialment als que estan al govern, que han pogut canviar les coses i no ho han fet amb la 

contundència que s’esperava. Aquest pressupost no té accions concretes per impulsar, hi ha 

partides econòmiques que es podrien destinar a l’habitatge, com la partida de PUMSA que te 

una proposta de resolució clara i concreta de 1.300.000€ que ens ha de retornar amb un 

projecte de debò d’habitatge. Esperem mes concrecions i un pla d’acció amb el comerç, 

turisme, ocupació, cultura.. Sr. alcalde, en els pocs mesos que li queden de govern li agrairia 

una major concentració en aquests fets perquè Mataró ho necessita, sembla un comercial de 

l’Ajuntament i li manca estimar i apostar per Mataró i ara te l’oportunitat de demostrar-ho.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, vol fer esment del 

compliment del compromís del Sr. Jérez de portar a debat conjunt ordenances i pressupost i a  

tot l’equip econòmic i financer per la seva bona feina.  

 

 

 

Conclòs el debat, el senyor alcalde president, passa a la votació dels diferents punts de l’ordre 

del dia: 
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1 - Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 
2019. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 6,  corresponent als membres del grup municipal Socialista.   

Vots en contra: 7,   corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2). 

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. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1) i corresponent a les regidores no adscrites (2). 

 

El pressupost no queda aprovat. 
 
 
2 -  Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 
l'exercici 2019. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 6,      corresponent als membres del grup municipal Socialista.   

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular.  

Abstencions: 19,  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 de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 

municipal VOLEMataró (1), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent als 
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membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

les regidores no adscrites (2). 

 

 
3 - Aprovació provisional de les bases de subvencions relacionades amb la 
fiscalitat municipal, per a l'exercici 2019 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als 

membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 14,  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 (1), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a les regidores no adscrites (2). 

 

 
 
4 -  Aprovació de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament 
de Mataró 2019. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 6,  corresponent als membres del grup municipal Socialista.   

Vots en contra: 5,    corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.  
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Abstencions: 16,   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. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1), 

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 de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a les regidores no 

adscrites (2). 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, vol agrair públicament a tothom l’esforç per fer la 

proposta del pressupost pel 2019 i especialment felicitar a l’equip tècnic pel seu bon servei. En 

relació al pressupost, era important fer una proposta en aquest moment tant complex i també 

la necessitat de poder finançar aspectes importants com el nou contracte del Mataró Bus, la 

previsible pujada de sou dels treballadors municipals, havien temes difícils que s’han compartit 

amb tothom i agraeixo a tots que amb la seva abstenció han intentat que el debat fos possible. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20:30 hores 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 

 

 


