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ACTA NÚM. 18/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2019.  

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

 

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

d’octubre de dos mil dinou, essent les 19:10 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-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 1 de l’ordre del dia  

ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI   REGIDORA (ERC-MES-AM) 

 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (JUNTS) 
 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

Són excusats d’assistir a la sessió el Sr. Juan Carlos Jerez Antequera regidor del PSC i el Sr. 

Joaquim Camprubí Cabané regidor d’ERC-MES.  
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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 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 24 
d’octubre 2019 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària 
que tindrà lloc el proper dijous 24 d’octubre de 2019, a les 19:10 hores, a la Sala de 
Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
   DICTAMENS 
 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
        Servei d’Ingressos     
 
1 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 

2020. 
 
2   Aprovació provisional de les bases de subvencions relatives a tributs  municipals per a 

l'exercici 2020. 
 
 
   Direcció de Recursos Humans  
 
3 Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 

per a l’any 2019. 
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4 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per 

a l’any 2019. 
 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

Servei d’Ingressos 
 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 1 i 2 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

1 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2020. 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 

“Fets 
 
1.- 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. 

 
L’objecte del present expedient és l’aprovació provisional de les modificacions fetes en les 
ordenances fiscals especificades, així com diverses ordenances reguladores de preus públics 
i prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari. En darrer terme, també s’aproven 
els textos refosos de cadascuna de les ordenances modificades. 
 
2.- En aquest aspecte, per mitjà del decret 7171, de 18 de setembre de 2019, es va aprovar 
l’avantprojecte de la modificació de les ordenances fiscals, dels preus públics i les prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries, així com de les bases de subvencions i ajuts en 
el pagament de diversos tributs i preus públics municipals per a l’exercici 2020.  
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Per mitjà d’aquest acord també es va exposar dit avantprojecte al portal municipal per al seu 
examen per la ciutadania durant un termini de 15 dies, d’acord amb l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
així com es va lliurar dit 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. 
 
3.- Durant el període esmentat a l’apartat anterior s’han presentat diversos suggeriments, la 
resposta dels quals consta a la part final del següent apartat.  
 
4.- Així, les principals modificacions proposades a les ORDENANCES FISCALS per al 2020 
són les següents: 
 

a) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU – 
OF 2.1): 

 

 Aprovar un tipus impositiu del 18%. 
 

 Simplificar la bonificació per transmissió mortis causa de l’habitatge habitual, de 
manera que se suprimeix el requisit de què l’habitatge representi, com a mínim, el 33% 
del total de la massa hereditària adquirida pel contribuent. També es concreta el 
concepte d’habitatge habitual, el qual ha de ser el de l’adquirent i el del causant. 
Respecte de l’adquirent, ha d’haver estat empadronat a dit habitatge com a mínim els 
dos anys immediatament anteriors a la defunció del causant. 
 

b) Impost sobre béns immobles (IBI - OF 2.2): 
 

 Aprovar un tipus impositiu general del 0,5618%. Pel que fa als tipus diferenciats A, C, 
G, O, P i R, s’estableix un tipus del 0,9861%. En darrer terme, s’assigna un tipus de 
l’1,0549% a l’ús industrial. 
 

 Establir caràcter permanent a la bonificació per a les famílies nombroses, de manera 
que la bonificació no haurà de ser demanada cada any. Aquest benefici fiscal es 
concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre 
no variïn les circumstàncies familiars i es compleixin els requisits que contemplin les 
ordenances fiscals vigents per a cada exercici. 
 

 Ampliar el topall del rebut bonificat als 240 euros. 
 

 Incorporar la bonificació del 70% de la quota per habitatges cedits a la borsa de lloguer 
i a altes programes municipals de foment del lloguer assequible, d’acord amb el Reial 
decret legislatiu 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i 
lloguer. Dit benefici fiscal serà reconegut d’ofici per l’Ajuntament, de manera que no 
caldrà que la persona contribuent el sol·liciti. 
 

 A l’empara del Reial decret legislatiu 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en 
matèria d’habitatge i lloguer, s’inclouen a l’ordenança fiscal les especificacions 
establertes per dita norma respecte del recàrrec de l’IBI per a immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Dit recàrrec serà del 
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50% i exigirà la prèvia declaració municipal d’habitatge desocupat amb caràcter 
permanent. 
 

c) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO – OF 2.3): 
 

 Aprovar un tipus impositiu del 4%. 
 

 
d) Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM - OF 2.4): 

 

 Incorporar a la bonificació per raons ambientals les tipologies de vehicles que per 
omissió no es van incorporar a la modificació aplicada l’any 2019: els vehicles 
d’hidrogen en el cas de la bonificació del 75% de la quota per als vehicles “Zero 
Emissions; i els vehicles “L” en el cas de la bonificació del 70% de la quota per als 
vehicles “ECO”. 

 

 Seguint la pauta acordada a les ordenances fiscals dels exercicis 2017, 2018 i 2019, 
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. En 
conseqüència, la bonificació per als vehicles sense categoria de clàssics amb 
antiguitat entre 25 i 35 anys serà del 20%. 
 

e) Impost sobre activitats econòmiques (IAE – OF 2.5): 
 

 Incrementar els tipus fins arribar al tipus màxim del 3,8% del coeficient de situació de la 
categoria 1 (i mantenint la proporcionalitat de l’escalat a la resta de les categories de 
carrers), amb un increment de tots els coeficients d’un 8,04%: 

 
Categoria. via 
pública: 

1 2 3 4 5 6 7 

Coeficient situació:  3,80 3,56 3,01 2,59 2,41 1,81 1,51 
 

 Establir una durada màxima de 3 anys de la bonificació per la producció o ús d’energia 
obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres energies 
renovables, per als contribuents que la sol·licitin a partir de l’exercici 2020. A més a 
més, la quantia de la bonificació mai no superarà la meitat del cost de la inversió en 
dites instal·lacions feta per l’empresa contribuent. 

 
En el cas de les empreses que tinguin reconeguda aquesta bonificació abans de 
l’exercici 2020, dit benefici fiscal es reduirà en un 10% cada exercici, fins la seva 
desaparició. Per tant, les beneficiàries actuals seguiran gaudint de la bonificació durant 
els 5 anys següents, però amb la reducció progressiva indicada.  

 
f) Taxa per l’enganxament i trasllat de vehicles al dipòsit municipal (OF 3.1): 

 

 Incrementar les tarifes dels serveis de retirada i enganxament en un 8%. Per a la resta 
de tarifes, l’increment serà equivalent a l’increment general de les ordenances fiscals 
(que s’especifica més endavant). 



 6 

 
g) Taxa per cementiris municipals (OF 3.5): 

 

 L’empresa concessionària proposa un increment del 0,4 % respecte de les tarifes del 
2019. 

 
h) Taxa per la recollida, el tractament i l’eliminació de la brossa domiciliària o els 

residus sòlids urbans, els mobles i els utensilis domèstics inservibles (OF 3.8): 
 

 Incrementar la quota, a causa de l’augment previst del cost del servei, en un 5,3% amb 
la repercussió tarifària següent: 

 

 
 
 
 

 
 
2. Els habitatges que es trobin en immobles sense divisió horitzontal tributaran 
cadascun d’ells per la quota de 114,95 €. 

 
3. 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. 

 
4. Els locals sense activitat comercial tributaran cadascun d’ells per la quota de 103,45 €. 

 
5. Els solars sense edificar tributaran cadascun d’ells per la quota de 39,90 euros. 
 

 Modificar la descripció del fet imposable de la taxa, tot incorporant les tasques de 
transport com a part del fet imposable, així com incloent-hi els solars sense edificar i 
els locals sense activitat comercial. 
 

i) Taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública i per la utilització 
privativa i aprofitament especial del domini públic municipal (OF 3.11): 

 

 Afegir un nou concepte: torretes publicitàries (unitat/dia o fracció), amb una tarifa de 
5,00 euros. 

 
j) 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): 
 

 Aplicar el tram d’increment acordat a les ordenances fiscals de l’exercici 2017 de 
recuperació de la taxa en 4 anys: 

 

Nombre de vehicles 

per gual € per metre lineal 

0-2 24,08 € 

3-5 32,10 € 

VALOR CADASTRAL TARIFA  

  

Fins a 39.129 euros 103,45 € 

Fins a 125.635 euros 114,95 € 

Superior a 125.635 euros 126,40 € 
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6-20 48,15 € 

21-50 64,20 € 

51-100  80,25 € 

101-200 96,30 € 

>201 112,35 € 

 

 Aplicar a les noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, 
distribució, serveis mèdics, reserves d’hotels o anàlogues el tram d’increment acordat 
a les ordenances fiscals de l’exercici 2019 de recuperació de la taxa en 4 anys: 

 
Aparcament en línia:  Tarifa anual per metre lineal 

 

  2020 

4 hores/feiner 16,47 € 

8 hores/feiner 32,93 € 

12 hores/feiner 49,40 € 

horari 
permanent 98,79 € 

 
 

k) Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública (OF 
3.15): 

 

 Incrementar les tarifes de la taxa per l’estacionament a la zona blava (6%) 
 

TARIFES EUROS 

Zona blava A, 1 minut 0,0300 

Zona Blava B, 1 minut 0,0285 
Anul·lació de la denúncia per temps 
excedit 6,50 

 
 

l) Taxa per la verificació de l’ús anòmal dels habitatges buits (OF 3.24): 
 

 Derogar aquesta ordenança, d’acord amb la sentència de data 18 de juny de 2019 del 
Tribunal Suprem, la qual declara la nul·litat de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
municipal per serveis generals de l’Ajuntament de Barcelona la qual establia com a fet 
imposable les actuacions derivades de la inspecció i el control sobre els habitatges 
declarats buits o permanentment desocupats a l’empara de la Llei del dret a 
l’habitatge. Concretament, aquest fet imposable consisteix en l’activitat municipal, tant 
tècnica com administrativa, d’inspecció d’edificis i habitatges, efectuada a instància 
particular o d’ofici, en què es detectin aquestes utilitzacions anòmales dels habitatges, 
així com les ordres d’execució que se’n puguin derivar. 
 
El Tribunal Suprem manifesta que l’Ajuntament de Barcelona no és competent per a 
aprovar disposicions de caràcter general en matèria de control i inspecció dels 
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habitatges desocupats. Atès que l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Mataró està 
afectada per les mateixes causes indicades per la sentència, cal derogar-la. 

 
m) Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives (O 4.1): 

 

 Incrementar un 6% els preus públics d’abonats trimestrals de la piscina municipal, així 
com els preus públics de les instal·lacions esportives municipals. 
 

n) Preus públics de l’aparcament de rotació als pàrquings municipals (O 4.18): 
 

 Aprovar l’ordenança reguladora dels preus públics de l’aparcament de rotació als 
pàrquings municipals. 

o) Increment general dels tributs i preus públics del 2,1% 

Des del 2011 la variació acumulada dels increments tributaris de les ordenances 
fiscals  (sense tenir en compte IBI o preus de tarifes de concessions) s’ha mantingut en 
aproximadament 4 punts per sota de la variació acumulada de l’IP. Es proposa 
incrementar de forma general el 2,1% els tributs i preus públics, llevat dels casos en 
què s’acordi un increment diferent en llurs ordenances reguladores, així com en les 
ordenances que no siguin objecte de revisió, com ara les determinades pel calendari 
escolar. 

 
p) Modificació de tarifes a prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari: 

 

 L’article 20.6 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 (TRLRHL) disposa que les 
contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la 
prestació dels serveis públics a què es refereix l’apartat quart d’aquest article, 
realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió 
directa, tindran la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari. En concret, tindran tal consideració aquelles exigides per l’explotació d’obres 
o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta, entitats 
públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres fórmules de dret 
privat. 
 
A l’empara d’aquesta disposició, les tarifes de l’aigua (O 5.1), les tarifes del 
clavegueram (O 5.2), els preus dels serveis, treballs i subministraments 
complementaris a la venda de l’aigua (O 5.3) i del servei de transport urbà de viatgers 
de Mataró (O 5.4), passaran a tenir aquesta denominació. 
 

Resposta als suggeriments proposats pels Grups Municipals de ERC i d’ECP a 
l’Avantprojecte de modificació d’ordenances fiscals i preus públics per a 2020  
 
I. Suggeriments i propostes per part de Grup municipal d’ ERC : 
 
 ORDENANÇA 2.2. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANS (IBIU) 
 

1. TIPUS IMPOSITIUS DE L’IBIU. TIPUS DIFERENCIATS  
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L’Avantprojecte contempla l’increment del 8% del tipus impositiu general dels Immobles de 
Naturalesa Urbana. 
 
Es proposa l’increment també dels TIPUS DIFERENCIATS en el següent sentit: 

 
- Incrementar els tipus diferenciats des del 0,9131% actual fins el 0,9861%  
 
RESPOSTA: Abans de resoldre aquest suggeriment  cal fer els següents aclariments. Aquest 
increment proposat representa un augment del 8% dels rebuts dels tipus diferenciats, però no 
de tots. Dintre dels usos, diferents al residencial, a l’Ordenança Fiscal vigent es preveuen, al 
seu torn, diferents tipus, que són els següents: 
 

“CAPÍTOL VIII. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA  
Article 10  
(···) 
Tipus diferenciats:  
ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS 0,9131 %  
ÚS C: COMERCIAL 0,9131 %  
ÚS G: OCI I HOSTALERIA 0,9131 %  
ÚS I: INDÚSTRIA 0,9768 %  
ÚS O: OFICINES 0,9131 %  
ÚS P: EDIFICIS SINGULARS 0,9131 % 
ÚS R: RELIGIÓS 0,9131%  

 
Per tant, amb el criteri proposat per ERC s’incrementarien els rebuts dels tipus diferenciats en 
un 8% en tots els usos excepte en el ús industrial que, en aplicar-se el tipus proposat del  
0,9861% el resultat seria d’augment del 0,96% els rebuts dels tipus diferenciat ús industrial i el 
8% la resta. 
 
PROPOSTA FINAL DEL GOVERN:  S’incorpora, com no pot ser d’una altra manera,  la 
proposta d’incrementar el 8% també els tipus diferenciats de l’IBI que és coherent amb tot el 
projecte; ara bé per mantenir la distància d’origen entre tipus diferenciat l’increment del 8% 
s’aplicarà a tots els  tipus diferenciats de l’IBIU, sense distinció d’usos, és a dir, també per al 
tipus diferenciat d’ús industrial. 
 
Els tipus impositius diferenciats seran els següents: 
 

“CAPÍTOL VIII. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA  
Article 10  
(···) 
Tipus diferenciats:  
ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS  0,9861%  
ÚS C: COMERCIAL     0,9861% 
ÚS G: OCI I HOSTALERIA    0,9861% 
ÚS I: INDÚSTRIA     1,0549 %  
ÚS O: OFICINES     0,9861%   
ÚS P: EDIFICIS SINGU0,9861% LARS  0,9861% 
ÚS R: RELIGIÓS     0,9131%  

 
2.- HABITATGES DESOCUPATS.    
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Establir un recàrrec del 50% sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben 
desocupats amb caràcter permanent. Cal efectuar tota una sèrie de passos previs, encara que 
tal com recomana la Diputació de BCN en la seva proposta d’ordenança especial respecte 
aquest punt, es podrà efectuar el cobrament corresponent al 2019 amb posterioritat a 
31.12.2019. 
 
Generar un registre municipal de pisos buits (més de dos anys desocupats sense que concorri 
cap de les causes que ho justifiquen): 
Realitzar un acord de Junta de Govern de creació d'un Registre Municipal d'Habitatges 
desocupats amb caràcter permanent. 
Demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la relació d'habitatges desocupats que 
figuren al Registre de la Generalitat i que estiguin localitzats al nostre terme municipal. 
Demanar a AMSA tot el registre de comptadors amb el detall del consum efectuat des de l'1 
de setembre del 2017. 
Efectuar el creuament de les dades de padró municipal i del padró d'IBI a efecte de detectar 
les referències cadastrals sense cap membre empadronat, i creuar-les amb les dades de 
subministraments d'aigua i amb les dades del Registre de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 
 
RESPOSTA: Aquesta proposta ja es contempla a l’avantprojecte I es manté en l’aprovació 
provisional. 
 
3. BONIFICACIONS PER LLOGUER INFERIOR A L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA 
 
 Utilitzar com a referència l’Índex de Referència de Preus de Lloguer de la Generalitat 
- Fixar la bonificació com un percentatge (inferior al que disfruten els propietaris que cedeixen 
els seus immobles a les Borses i programes de Lloguer municipals. Per exemple entre un 25 i 
un 40% del rebut.  
 
RESPOSTA: L’ordenament jurídic no contempla aquesta bonificació en no tractar-se de cap 
dels supòsits previstos en la normativa d’hisendes locals ni tampoc  s’ajustaria al que estableix 
el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 
alquiler, en no tractar-se l’Índex d’una “norma jurídica”.  
 
Tres. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 74: 
«6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de hasta 
el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial 
destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.»  
 
Aquesta és un proposta interessant que cal estudiar si és possible legalment regular per via 
de subvenció i si és econòmicament sostenible, atès que està directament vinculada a 
l’aprovació del Pressupost. 
 
S’ESTUDIARÀ per tant en aquest sentit el suggeriment.  NO  S’INCORPORA a la proposta 
d’aprovació provisional de les ordenances fiscals perquè legalment no és una bonificació. 
 
ORDENANÇA 3.8 PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS 
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1. Ampliació dels supòsits vigents actualment, incorporant al càlcul el nombre de 
residents als immobles i ampliant el nombre de trams de valor cadastral. 

 
RESPOSTA: La gestió del padró de la taxa de la brossa es realitza en base a tres trams 
en funció del Valor Cadastral, paràmetre relacionat amb la renda de les famílies. Aquesta 
gestió es complementa amb els beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica. 
 
Els tres trams de la tarifa tenen com referència el valor cadastral residencial mig. Tot i que 
la base de la proposta coincideix amb el projecte -perquè la proporcionalitat queda 
garantida amb la referència al valor cadastral-, no s’especifica quants trams més s’hauria 
d’ampliar la tarifa. 
 
Certament hi ha altres criteris no relacionats directament amb la capacitat econòmica que 
poden introduir-se en la parametrització de la tarifa d’una taxa, com ara la intensitat d’ús 
del servei,en aquest cas,  la presumpció de què amb més persones empadronades en un 
habitatge més ús del servei atribuïble i per tant correspondria una tarifa més alta. Ara bé 
aquest paràmetre seria insuficient perquè el cost del servei no solament està relacionat 
amb la quantitat sinó també amb el tipus de fracció de residu i aquest aspecte quedaria 
sense calibrar.  
 
Es denega el suggeriment i es manté en la proposta del criteri de tarifació dels tres trams 
per valor cadastral, per raó capacitat econòmica. 
 

ORDENANÇA 3.13. TAXA PER L’ENTRADA DE VEHÍCLES PER SOBRE D ELES VORERES 
O EL DOMINI PÚBLIC I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT. 
 

1. Rebaixar la taxa pel tram de 1 a 4 vehicles Establir una taxa més reduïda per guals 
d’un sol vehicle 
 
- Prendre en consideració la gran inelasticitat, contribuents captius. 
- Amb increments proporcionals fins arribar als 5 vehicles 
- La reducció de recaptació es compensarà aplicant-la als guals de major tamany.  
 
Donat que s’expressen dubtes sobre com gravar els guals de 1 a 5 perquè ajuntament 
no disposa d’informació de l’ús ni dels metres quadrats, proposem per aquests casos 
de “1 a 5 vehicles”, que no corresponen a cap activitat econòmica d’aparcament,  es 
tarifiqui en base al nombre de vehicles registrats al domicili. 
 
S’INCORPORA AQUESTA PROPOSTA a la de l’aprovació provisional , diferenciant 
dintre del grup actual de la tarifa de 0-5 vehicles, els guals de capacitat de 0-2 dels de 
3-5 vehicles. 
La tarifa corresponent a 0-2 places tindrà increment 0% per 2020 
La tarifa corresponent a 3-5 places tindrà l’increment  previst a l’Avantprojecte 
La resta de tarifes d’aparcaments col·lectius tindran un increment superior al previst a 
l’avantprojecte. 
La proposta suposa mantenir els ingressos previstos a l’Avantprojecte per aquest 
concepte per 2020. 
 
El quadre de tarifes seria el següent: 
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NOMBRE DE 
VEHICLES PER GUAL 

Proposta 
APROVACIÓ 

PROVISIONAL 

€/M.L. 

0-2 24,08 € 

De 3 a 5 32,10 € 

De 6 a 20  64,20 € 

21-50 80,25 € 

51-100 96,30 € 

101-200 112,35 € 

>201 149,43 € 

 
 

2. Incorporar al càlcul de la tarifa, a més dels metres lineals de gual (quota base) i el 
nombre de vehicles (punt anterior) altres aspectes com l’amplada de la vorera i la 
categoria fiscal del carrer. 
 
RESPOSTA: No és viable la incorporació d’aquests nous paràmetres des del punt de 
vista de la gestió del padró i emissió de rebuts el  2020. Per una altre banda no 
s’explica a la proposta la finalitat de la introducció d’aquests dos criteris nou a la 
tarifació.  
 

3 Vincular la concessió i la taxa de “reserves de càrrega i descàrrega”, a la concessió de 
llicència d’activitat.  
 
RESPOSTA: Aquesta qüestió pertany a l’àmbit de l’ordenança de mobilitat i 
d’activitats. 
 

ORDENANÇA 3.18 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE SANITAT 
  
Des de 2017 que proposàvem mantenir la taxa en els 30€ d’aquell moment. Però una vegada 
ja rebaixat a 20 €, el que si que s’ha comprovat és que , tal com dèiem, no ha tingut 
absolutament cap efecte sobre el numero d’animals censats i si, en canvi, ha comportat un 
gran descens de la recaptació per aquest concepte.  
 
RESPOSTA 
Aquest any no es farà encara l’avaluació de les mesures preses. Ara bé, sí que caldrà abordar 
aquesta mesura per a les ordenances de 2021, I fins la data es reforçaran les mesures per 
regularitzar el Cens. 
 
ALTRES TAXES I IMPOSTOS 
 
Estudiar la implantació d’una Taxa de Publicitat. Constituiria el fet imposable de la taxa, 
l’activitat municipal, tant tècnica con administrativa, necessària per a: Concedir o denegar les 
autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat dinàmica que ha de desenvolupar-se dins el 
terme municipal; Comprovar si l’activitat comunicada que es pretengui realitzar s’ajusta a la 
normativa reguladora de la publicitat dinàmica i les ordenances municipals. 
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RESPOSTA: Es sol·licita informe al Servei competent sobre la situació actual. Sí s’estudiarà la 
mesura. 

 
FORA DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS  
l’escrit de suggeriments del GM d’ERC incorpora propostes relacionades amb el tema fiscal 
municipal.  Són suggeriments que caldria canalitzar a traves potser d’una pregunta. En aquest 
sentit es passa a donar les RESPOSTES a les següents qüestions plantejades: 
 
1.- Estudiar gravar béns titularitat religiosa amb rendiment econòmic no destinats al culte i 
edificis singulars.  
 
En relació amb la resposta a aquesta petició, fem l’aclariment de què l’exempció de l’IBI béns 
titularitat religiosa amb rendiment econòmic no destinats al culte responen a l’aplicació de la 
Llei 49/2002, de data 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al mecenatge, la qual li és d’aplicació i estableix un règim més ampli i 
favorable en favor d’aquestes entitats. 
 
Tot i així, sí que l’any vinent s’estudiarà  amb profunditat aquest tema en el marc legal de la 
legislació europea. 
 
2.- Estudiar i en el seu cas, eliminar, diferents exempcions:  
 
- Eliminar l’exempció de l’IBI del Consorci Port de Mataró- 
 
A través del conveni de 18 de març de 2005, l’Ajuntament de Mataró i el Consorci Port Mataró 
van tractar el finançament del projecte del passeig marítim en el tram del Port, amb un 
pressupost d’execució per contracte de més de tres milions d’euros, a càrrec del Consorci. 
 
En aquest conveni es va acordar (pacte tercer) que  “ l’Ajuntament concedirà la no subjecció a 
l’impost sobre béns immoble a les zones de domini públic marítim terrestre que siguin 
d’aprofitament públic i gratuït. Per la resta del rebut de l’IBI del Port de Mataró, l’Ajuntament 
atorgarà anualment, per cada un dels exercicis de durada del préstec i amb un límit de 15 
anys, una subvenció segons les seves disponibilitats pressupostàries, equivalent al 90% del 
total del rebut. ”  
  
Per tant, no es tracta d’una bonificació, sinó d’una subvenció que s’atorga en virtut d’un 
compromís, amb una data límit de venciment. 
 
Per tant, s’accepta l’al·legació en tant que en l’exercici 2020 haurà finalitzat la vigència 
d’aquest pacte del Conveni, és a dir,  de la subvenció de l’IBI. 
 
3.- El següent suggeriment fa referència a Estudiar les possibilitats fiscals sobre els pisos 
turístics  
 
Barcelona gestiona el 50% de la recaptació de l’impost a la Ciutat. Fins al 2017 el percentatge 
que rebia la ciutat era del 34%. Pràcticament tota la recaptació es dedica a sufragar les 
despeses del Pla de convivència i el bon veïnatge a l’espai públic, que equilibra l’impacte que 
el turisme té en la ciutadania, i els agents de visualització dels habitatges d’ús turístic no 
reglat. 
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 Salvant les distàncies, desconeixem la realitat del cas de Mataró, amb més de 160.000 
pernoctacions anuals i un nombre creixent de pisos turístics (probablement no tots declarats) 
 
Estudiar la possibilitat, en base al Decret de Lloguers de la Generalitat, d’aplicar en el futur 
recàrrecs sobre l’IBI dels pisos destinats a una activitat econòmica com ara l’ús turístic 
 
RESPOSTA: L’acció en aquest tema només pot venir amb un acord de Ple reclamant al 
Parlament de l’Estat una modificació de la Llei d’Hisendes Locals que permeti aquest nou 
tribut.  
 
4. Suggeriments sobre l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) 
 
Desplegar d’immediat un Pla de Control Tributari sobre epígrafs i superfícies > 2.500 m2 
 
Comprovar que la superfície declarada en IAE es correspongui amb la superfície real dels 
equipaments segons informació cadastral. Quantificar i comparar la quota que correspondria 
si es declarés per epígraf únic de gran superfície. En el seu cas, quantificar i iniciar expedients 
de reclamació 
 
RESPOSTA: Aquesta qüestió està contemplada en el Pla de control tributari i vinculada a les 
resolucions judicials pendents en temes similars en altres municipis. 
 
5. Suggeriments sobre la taxa de la brossa domiciliària i el preu públic de la recollida a les 
activitats econòmiques. 

  
2. Revisar en profunditat la proporcionalitat de les taxes de brossa comercial per 

categories de residus i metres dels establiments. Explicat amb casos pràctics, en el 
cas, per exemple, del grup F (recollida de Rebuig, paper/cartró, envasos, vidre i 
orgànica), un local de <20 m2 pagaria 838,68€ vs els 1.433,76 € que pagaria un local 
de > 1.000 m2 
 

RESPOSTA: Aquest tema està vinculat amb la nova contractació del Servei i el model de 
recollida que es contempli. 
 
3. Utilitzar la multa imposada a FCC per barrejar fraccions de recollida selectiva (150.000 

€) per a compensar el cost de la rescissió contracte (200.000 €) que tindrà lloc una 
sola vegada.  

 
RESPOSTA: Aquesta qüestió no correspon a l’expedient de modificació de les ordenances 
fiscals directament.  Per suposat que com deutora de l’Ajuntament i al mateix temps 
creditora per altres conceptes, aquesta empresa,  com qualsevol altre deutor, des de 
Tresoreria no s’efectua pagaments sense compensar prèviament. En tot cas, per una 
resposta més concreta l’emplacem a fer-la amb la tramitació del Pressupost. 

 
6. Pregunta sobre l’IBI de les autopistes. 
 
- Quina previsió d’ingrés hi ha per 2019 i 2020? 

 
Exercici 2019 : 377.503,4.-€ 
Exercici 2020: 377.503,4.-€ 
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Tipus impositiu: màxim 1,3% (Bens immobles especials) 
 
7. Pregunta sobre taxa de telefonia mobil i empreses de transport d’energia. Es sol·licita 
informació obre la gestió de la taxa 
 
Podrien precisar els ingressos previstos derivats de la taxa de telecomunicacions mòbil, així 
com també sobre el transport d’energia (llum, gas i electricitat)? Quin percentatge se’ls aplica i 
com es calcula la quota? 
 

- Des de l’exercici 2017 no tenim aprovada l’Ordenança de transport d’energia ( 
elèctrica, gas, etc,) perquè al setembre de 2016 es va fer un estudi  en el que es va 
evidenciar que hi ha havia molt poc tram de domini públic local, fora de trama  urbana 
(domini rústic), ocupat per instal·lacions que poguessin ser considerades de transport  i 
el poc que pogués haver,  era instal·lació  propietat  d’empreses subministradores que 
 són subjectes passius de la Taxa de l’1,5%  (Taxa aprofitaments especials del domini 
públic local a favor de les empreses de serveis de subministraments d’interès general) 
 la qual cosa incorreria en supòsit de dobles imposició expressament prohibit en l’art. 
24.1.c) RDL 2/2004 .  
 

- Respecte a la taxa  de telecomunicacions mòbils, aquesta està regulada a l’actual 
l’Ordenança fiscal num.3.25. 
 
Són subjectes passius aquelles empreses prestadores de servei de telefonia mòbil que 
siguin titulars de les xarxes que ocupen el domini públic local  mitjançant les quals 
presten aquest servei.   
 
Fórmula de càlcul: (confirmada per les sentències fermes del TSJC  de 19/04/2019 i de 
9/07/ 2019 en resolució de recursos ordinaris interposats per Vodafone i Orange 
respectivament). 
 
L’import de la taxa ve determinat pels recursos instal·lats en el municipi per a la 
prestació de la telefonia mòbil  i el valor de referència del sòl urbà. La quota es calcula 
aplicant la següent fórmula:  
 
CT = €/m2 bàsic x CPM x Sup x T x CV 
 
Descripció dels termes que l’integren :  
 
Valor del m2 del sòl , que per l’any 2019 és de 25€/m2, es multiplica per un coeficient 
de ponderació que resulta de calcular la proporció de la superfície de canalització 
destinada a telefonia mòbil  i la destinada a la telefonia fixa. Sobre aquest resultat 
s’aplica  una variable pel temps de durada  de l’aprofitament ( 1 si es tot l’any, 0.5 si és 
mig any..) i per últim s’aplica un recàrrec que pondera l’ús del vol i la intensitat de 
trànsit dels elements instal·lats a les façanes dels edificis ( microcel.les, antenes,etc..). 
  
 
Previsió d’ingressos: 140.000.-/any 
 

8. Pregunta sobre facilitats de pagament  
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- Tarifa plana mensual per a la suma de tots els impostos municipals. L’Organisme de 
Gestió Tributària i Recaptació (ORGT) no té habilitat aquest servei. 

- Aplicar les subvencions directament a l’impost, de manera que el contribuent no hagi 
d’avençar els diners. Aquesta opció no és permesa per l’Ordenament Jurídic 

- En el seu cas, fer el net amb el darrer termini (cas de pagament fraccionat). 
- Pel mateix motiu no es pot acceptar aquesta proposta . 

  
9.  Difusió de les ajudes i coneixement del cost dels serveis 
 
a) Continuar amb les campanyes de difusió entre els ciutadans de totes les línies i 

possibilitats d’ajut . S’estima aquest suggeriment. 
 

b) En tots els casos que sigui possible, informar els contribuents del cost total del servei, i de 
la distribució d’aquest cost (part repercutida als usuaris i part subvencionada pel comú). 
S’estima aquest suggeriment 

 
II. Suggeriments i propostes per part de Grup municipal d’ ECP : 
 
Modificació de l’art. 7.5 de l’Ordenança 2.2, reguladora de  l’IBI en el següent sentit: 
 
“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 (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 cap cas la quantitat de la bonificació serà superior al cost econòmic de la instal·lació.” 
 
S’INCORPORA A LA PROPOSTA aquest  suggeriment amb el qual s’amplia la bonificació de 
l’IBI per obres que fomentin estalvi energètic i energies renovables a tots els béns immobles ( I 
no només als habitatges) 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. 
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Es manté per tant la regulació de la bonificació en el 50% I el limit temporal dels tres anys, 
però s’amplia a qualsevol immobile i no només als habitatges, a partir de les instal·lacions 
realitzades a patrir de l’1 de gener de 2020. 
 
 
 
 
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 
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. 
 
6. Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari consten regulades a l’article 20.6 
del TRLRHL. Tenen aquesta condició les contraprestacions econòmiques establertes 
coactivament que siguin percebudes per la prestació dels serveis públics a què es refereix 
l’article 20.4 del TRLRHL, realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o 
mitjançant gestió indirecta. En concret, tindran tal consideració aquelles exigides per 
l’explotació d’obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d’economia 
mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres fórmules 
de dret privat. Aquestes contraprestacions econòmiques seran regulades mitjançant 
ordenança. 
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7. Pel que fa a la proposta formulada de modificació de tarifes i/o quotes de les taxes i dels 
preus públics, s’ajusta en tots els casos a les previsions dels articles reguladors d’aquests 
tributs i hi consta, en els casos en què ha de figurar-hi, el pertinent informe tècnic-econòmic, 
conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26, 44 i 47 del TRLRHL. 

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

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2020 i següents, les modificacions fetes a 
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i 
a l’ordenança general dels preus públics, així com les modificacions fetes a les ordenances 
fiscals 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 textos refosos 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 2020 i següents, les modificacions de les 
ordenances fiscals reguladores de les taxes ja existents, segons es detalla a l’annex (amb 
número 3), el qual s’acompanya i s’aprova, així com els textos refosos 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. 

 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 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, així com els textos refosos de 
cadascuna d’aquestes ordenances. 
 
Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents, així com acordar la imposició de la 
següent ordenança: 
 

 Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’aparcament 
als pàrquings municipals (O 4.18) 

 
 
Quart.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents, les següents ordenances  
reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, segons es detalla a 
l’annex (amb número 6), el qual s’acompanya i s’aprova: 
 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari de l’aigua (O 6.1) 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari del clavegueram (O 6.2) 



 19 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari dels serveis, treballs i subministraments complementaris a la venda de 
l’aigua (O 6.3) 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari del servei de transport urbà de viatgers de Mataró (O 6.4) 

 
Mitjançant la present resolució també s’acorda la seva imposició. 
 
Cinquè.- Aprovar provisionalment la derogació de les següents ordenances: 
 

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la verificació de l’ús anòmal dels 
habitatges buits (OF 3.24). 

 Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de la galeria de tir al servei 
de la Policia Local (O 4.10). 

 Ordenança reguladora de la tarifa de l’aigua (O 5.1) 

 Ordenança reguladora de les tarifes del clavegueram (O 5.2) 

 Ordenança reguladora dels preus dels serveis, treballs i subministraments 
complementaris a la venda de l’aigua (O 5.3) 

 Ordenança reguladora de les tarifes del servei de transport urbà de viatgers de 
Mataró (O 5.4) 

 
Sisè.- 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 
esmentats. 

 
Aquesta exposició serà per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació 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.” 
 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda 

que en el ple del 15 de juny de constitució de l’Ajuntament van definir l’aliança del PSC amb el 

grup de En Comú Podem com a “aliança de l’esquerra reaccionària” que no aportaria progrés.  

Lo que necesita la ciudad es una apuesta clara por la reactivación económica, que jamás 

podrá venir de la mano de los populistas, como hoy se visualiza y materializa. 
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Asimismo, en aquel pleno nos comprometimos a permanecer firmes contra cualquier 

propuesta reaccionaria impulsada por el gobierno con populistas que pusiera en peligro el 

futuro económico, político y social de la ciudad. Y siendo leales a nuestro proyecto liberal 

progresista y a todos los mataroneses. Por eso, le anuncio, Sr. Alcalde, que, en aras a nuestra 

voluntad de progreso económico para la ciudad de Mataró, es nuestro deber votar en contra 

de su subida de impuestos y tasas más IVA. 

Una de las explicaciones que se ha dado desde su gobierno es que esta subida más IVA de 

impuestos nos sitúa en la media de tasas impositivas de otros municipios, pero eso no es 

ningún logro ni ningún consuelo. Debería dedicar su tiempo, Sr. Alcalde, a situar Mataró al 

menos en la media de los municipios con una tasa de paro más baja, o en la media de los 

municipios más ricos de Cataluña, porque quiero recordarle que nuestro municipio es el 

segundo de más de 50.000 habitantes con la segunda tasa de paro más elevada. Pero en 

lugar de eso, se da un sablazo al bolsillo de los mataroneses, con una subida más IVA de 

impuestos y tasas que va a frenar y lastrar el crecimiento económico de Mataró, y nos sitúa en 

la media de los impuestos más altos de Cataluña. Además de las subidas del IBI, IAE e 

impuesto sobre construcciones, se va a subir un 6% la zona azul, por ejemplo y un 6% las 

cuotas de piscina municipal o de instalaciones deportivas. Esta subida es la materialización de 

años de falta de un proyecto para Mataró y de un trabajo de planificación para el crecimiento 

económico de la ciudad. Esta subida es el reconocimiento de su impotencia a liderar un 

cambio de paradigma económico para Mataró y la plasmación de la falta de gestión y de 

proyectos de varios años, y su fracaso, que viene de su falta de proyectos para Mataró. Usted, 

Sr. Alcalde, ese fracaso lo traslada a los ciudadanos de Mataró, incrementando los impuestos, 

con lo que lo único que va a conseguir es empeorar las economías de las familias. 

Además, este aumento de impuestos no irá destinado a proyectos ni inversiones en la ciudad, 

sino únicamente a un empobrecimiento de las familias y a una mayor carga fiscal para las 

empresas. Como ciudad, este aumento nos hace perder competitividad y atractivo de 

inversión para las empresas y atractivo de vida para nuestros hijos.  

Después de cuatro años en el gobierno, nos viene a explicar que hace tres semanas se ha 

creado un grupo de trabajo de promoción económica de la ciudad. Desde nuestro grupo 

municipal, estamos convencidos de que si este trabajo lo hubieran iniciado mucho antes, no 

hubiera sido necesario este aumento de impuestos. No obstante, desde nuestro grupo 

entendemos que incluso no habiendo hecho los deberes durante los cuatro años anteriores, 

desde el gobierno de la ciudad y como partido liberal progresista, creemos que lo que necesita 

Mataró no es un aumento de los impuestos de las familias, autónomos y empresas, que va a 
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suponer una gran carga económica para ellos. Hay familias en la ciudad a las que este 

aumento les va a suponer un grave perjuicio económico. Desde nuestro grupo vamos a seguir 

trabajando en las grandes líneas propuestas en nuestro programa y que consideramos 

importantes para el futuro de Mataró, sobre todo en el trabajo y en la reactivación económica, 

para volver a colocar a Mataró como referente económico de Cataluña, España y Europa, y 

mitigar los problemas sociales existentes en nuestra ciudad. Nosotros creemos que es 

necesario que el gobierno de la ciudad se dedique ya a invertir y no a gastar.  

Por último, pedimos al gobierno que no continúe con la tónica política de dejar pasar el 

mandato, seguida en estos últimos años de gobierno, ya que esto puede suponer un lastre 

para el desarrollo económico y social de la ciudad. Empiecen ya a tomar medidas para la 

promoción económica de la ciudad. Si no, en poco tiempo nos encontraremos con una nueva 

subida de impuestos. Recuerdo que a sus votantes no les comentó en ningún momento la 

subida de impuestos, aunque sea propia del ADN socialista. 

Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una subida de impuestos a las familias y 

empresas de Mataró. 

 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, manifesta 

que el seu grup vol i espera ser optimista respecte a aquesta mesura, i volen que això 

funcioni, malgrat que d’entrada s’hi han d’oposar. No veiem un argumentari que acompanyi el 

fet que aquest govern posi sobre la taula tota una bateria de pujada de tipus impositius, taxes, 

etc. Hi trobem a faltar una mica de criteri que discrimini el perquè s’apugen les coses: per què 

un IBI un 8% i a proposta d’ERC també s’incorporen magatzems, usos comercials, oci i 

hostaleria, indústries, oficines... Això obeeix a una visió conjunta de tot plegat? Crec que això 

s’hauria de compensar, perquè sembla que aquí només juguem a tirar de la butxaca. Hauríem 

d’acompanyar aquesta apujada d’una explicació de cap on anem o quin és el projecte de 

ciutat que té aquest govern.  

Aquí teníem dues opcions: presentar per part del govern un ambiciós pla amb els seus plans 

estratègics, com es pressuposten, com es financen..., i dir cap on volem portar la ciutat. O bé, 

apujar impostos directament, que és el que s’ha fet.  

Dir-nos que hi ha una important despesa municipal que s’haurà de fer en temes d’apujades 

salarials i primes, que hi ha una previsió d’ingressos d’ICIO inferior al que es pensava, que es 

vol continuar donant una bona oferta de serveis municipals a la ciutadania... S’haurien de 
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concretar més coses. Per exemple, amb el tema de serveis públics, els aparcaments per què 

tenen un preu a la plaça de Cuba i en altres llocs, com al Parc Central, en tenen un altre? Això 

obeeix a algun criteri? 

S’ha dit que hi ha manques de recursos procedents d’altres administracions i s’ha parlat d’un 

pacte fiscal, i a nosaltres aquí ens hi trobaran. Sempre acompanyarem el govern per intentar 

que des de la Generalitat o la Diputació es compleixin les obligacions amb la ciutat. Però no 

creiem que fent polítiques essencialment assistencialistes ens en sortim. S’ha fet la bateria de 

topalls, de bonificacions, d’exempcions, que estan molt bé, però on són aquelles accions que 

puguin portar l’ajuda, l’estímul i la creació d’oportunitats? Tinguem en compte que l’observatori 

de ciutat ens diu que la tendència a l’atur torna a créixer. Ens torna a posar per sobre de la 

mitjana de Catalunya, de la província de Barcelona i, fins i tot, del Maresme. Convé posar 

sobre la taula la creació d’ocupació de qualitat a la ciutat, perquè si només plantegem una 

pujada generalitzada d’impostos i amb promeses de futur, no anem enlloc.  

Esperem que això es concreti en una sèrie de mesures que realment ajudin a reactivar 

l’economia de la ciutat. Nosaltres, amb això sobre la taula, no hi donarem suport i esperem 

que en el futur, en aquest pla de racionalització que ens estan anunciant, hi tinguem cabuda la 

resta de grups municipals per verificar que es duran a terme polítiques efectives i eficaces per 

aprimar la despesa administrativa. 

  

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Carles Porta, regidor del grup municipal 

d’ERC-MES. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda els 

polítics exiliats i els presos polítics, ara ja condemnats, i desitja la ràpida posada en llibertat. 

Pel que fa al ple d’avui, val a dir que viure a Mataró serà molt més car a partir de l’1 de gener 

del 2020. El govern, amb la seva majoria, tirarà endavant una pujada generalitzada de tributs, 

taxes i preus públics. El regidor Gomar ja ho ha explicat: l’IBI, un 8%, després de dos anys de 

congelació, sense aplicar ni l’IPC. La plusvàlua, que pujarà al voltant d’un 16%; l’IAE, un 8%; 

l’ICIO, que arribarà al tipus màxim del 4%; la brossa, un 5,3%, per absorbir l’increment previst 

de 290.000€ del futur contracte, i que desconeixem si no podrà incorporar tampoc alguna 
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eficiència més. Tampoc sabem quina serà la factura final en cas d’incompliment dels objectius 

de recollida selectiva i no sabem com pot ajudar la presidència del Consorci de Residus en 

aquests objectius. Pel que fa als aparcaments, no sabem quins són els criteris que s’han 

aplicat: si de mobilitat, si d’afavorir el comerç o bé la caixa... La zona blava, l’aparcament de 

les Tereses i de la pl. Cuba s’han apujat un 6 i un 10%, respectivament. Per tant, ja es veu 

que per afavorir el comerç no deu ser. Pensàvem que potser des del punt de vista de la 

mobilitat s’intentaria incentivar que la gent aparqués en pàrquings més llunyans del centre, i 

ens trobem que els pàrquings del Parc Central i de la pl. Granollers s’han apujat encara més, 

un 16%. Per tant, tampoc és política de mobilitat, sinó que és un criteri de caixa. La grua, un 

8%. La piscina municipal, un 6%, cosa que no ajuda i que pot fins i tot afavorir la desigualtat.  

Els preus públics: increment de l’IPC més un 1% i es reconeix que és per recuperar el gap 

entre l’evolució de les ordenances dels últims anys i l’IPC, que ha sigut superior. 

La manera perquè els ciutadans percebin com a justa la pressió fiscal és que tinguin la 

seguretat plena que els seus diners es faran servir correctament. Que sabran allà on es fan 

servir i que són gastats de manera eficient. I la nostra impressió és que s’han afegit una sèrie 

de despeses i, després, s’ha prorratejat entre els ciutadans.  

Ara per ara, nosaltres no en sabem res del destí d’aquests diners, suposo que el govern ho 

deu saber. Desconeixem que s’hagi fet cap acció de revisió en profunditat del pressupost 

municipal. El ple passat vam portar una proposta d’iniciativa en aquest sentit, que va ser 

refusada. S’ha presentat el projecte d’Oficina de Racionalització, però serà a posteriori d’haver 

aplicat aquesta pujada. 

Hem presentat de forma insistent en tots els pressupostos una proposta de marc fiscal 

estable. Un pacte fiscal de veritat. Vostès han explicat que aviat es crearà un observatori de 

ciutat que treballarà amb dades socioeconòmiques, d’atur, de valors cadastrals, de renda 

familiar disponible..., i que sobre la base d’això es prendran les decisions pressupostàries i 

fiscals, però mentrestant s’ha presentat aquesta proposta de pacte fiscal que ja incorpora tota 

una sèrie de pujades considerablement elevades. Pensem que no és manera de treballar. 

L’IBI planteja una pujada del 8%, i venim de dos exercicis en què l’IBI va estar congelat, sense 

aplicar ni tan sols l’IPC. Amb els IPCs publicats, hem calculat que aproximadament hem deixat 

d’ingressar al voltant d’1 milió d’euros. A més, el govern ha plantejat una pujada del 8% per a 

tots els ciutadans, castigant treballadors i classe mitjana, sense tocar aquells que més tenen. 

És a dir, el 10% dels valors cadastrals superiors. I per això nosaltres hem presentat aquesta 

al·legació: volem que s’incorpori aquesta càrrega a les ordenances i serveixi per rebaixar la 

pressió fiscal sobre la resta de rebuts. 
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Caldria preguntar també quina influència té en aquesta pujada el desplegament d’inversió que 

va tenir lloc a finals del 2018, sobretot a l’espai públic; una desviació d’uns 20 milions d’euros, 

que deien que eren d’inversions que s’anaven arrossegant. Aparentment, sembla un 

comportament una mica electoralista, però el que segur que és, al nostre parer, és d’una gran 

irresponsabilitat. Cal recordar algunes dades que dificulten explicar als ciutadans aquesta 

pujada: des del 2010 l’IBI ha pujat més d’un 70%. Per tant, la recaptació ho ha fet en el mateix 

import. La situació financera de l’Ajuntament de Mataró no és la mateixa que era, és millor. Ja 

torna a haver-hi una certa capacitat d’inversió.  

L’esforç de l’Ajuntament aquests anys ha aconseguit equilibrar PUMSA i salvar el seu 

patrimoni; per tant, també hi hauria possibilitat de fer algunes vendes. L’IBI que es cobra a 

Mataró per càpita és un 15% superior al de Sabadell, un 41% superior al de Santa Coloma, un 

20% superior al de Badalona, un 11% superior al de Terrassa i molt similar al de l’Hospitalet. 

Per això, vam suggerir pujar l’IBI als que més tenen, de manera que poguéssim rebaixar la 

pressió sobre treballadors i classe mitjana. Ens sembla que aquestes pujades són molt difícils 

d’explicar.  

Ens sembla important la proposta de rebaixa de la taxa de gual per als trams de 0 a 2 

vehicles. Estarem a sobre en aquesta fase posterior per veure com es farà.  

L’eliminació de l’exempció de l’IBI del Port de Mataró, que seran uns 40.000 € més, i el control 

tributari sobre l’IAE de les grans superfícies. N’hi ha que no ens han estat acceptades, com les 

bonificacions, el rebut de l’IBI als propietaris que lloguen per sota del preu de l’índex de 

referència de la Generalitat; la progressivitat de la taxa de la brossa, incorporant al rebut el 

nombre de residents de cada pis; revisar la taxa de tinença d’animals domèstics, vinculant-ho 

als objectius d’ascens; gravar béns de l’Església catòlica no vinculats al culte; aplicar 

recàrrecs a pisos turístics; explorar les possibilitats de la taxa turística; corregir la manca de 

proporcionalitat de la taxa comercial entre establiments de diferents categories i metres 

quadrats i, finalment, facilitar el pagament als ciutadans amb una tarifa plana que els permeti 

liquidar còmodament tota la cistella d’impostos. 

Estem disposats a començar a treballar en l’establiment d’un pacte fiscal que incorpori totes 

les dades de rendes familiars disponibles, d’atur, de valors cadastrals mitjans, etc., per arribar 

a una pressió fiscal estàndard, consensuada i que, a partir d’aquí, s’anés pujant amb l’IPC, 

eliminant totes les temptacions que hi pugui haver de cicles electorals. 

No podem acceptar una pujada d’impostos d’aquesta magnitud sense poder assegurar als 

ciutadans en què es gastaran els diners i sense assegurar que s’hagi fet tot l’esforç possible 

per incrementar l’eficiència de la despesa. 
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Ens abstindrem a la proposta de bonificacions i subvencions. Tot i que estan ben treballades i 

cal felicitar el govern, hem d’acabar de comprovar un parell d’aspectes vinculats a l’eliminació 

dels prorratejos i els topalls, i veure com queda al final.  

Ens abstindrem per últim a la proposta de la relació de llocs de treball i votarem a favor de la 

proposta de modificació de la plantilla de personal. 

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, agraeix les 

aportacions de totes les formacions. Recordar als grups que avui fem una aprovació inicial i no 

definitiva. Aquest govern i els grups de l’oposició tenim temps per poder dialogar i arribar a 

més acords. L’Administració Bote i el regidor Jerez han demostrat la seva capacitat de diàleg i 

d’arribar a acords amb totes les formacions polítiques. Diàleg que de ben segur continuarà.  

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Sancho, respon que a cap Administració li agrada pujar 

els impostos, però hem de valorar la quantitat ingent de serveis que presta aquesta 

Administració, i per seguir oferint-los no hi ha altra solució.  

Agraeixo el tarannà de Sr. Canela quan parlava de les ganes que té el govern de continuar 

dialogant i d’arribar a acords. Estem a temps perquè encara queden dies per parlar-ne. 

Sr. Teixidó, vostè deia que viure a Mataró seria més car. És una forma de veure-ho. O potser 

viure a Mataró serà tan car com viure en unes altres ciutats que ofereixen uns serveis de 

qualitat. En definitiva, en les properes setmanes podrem debatre-ho. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: 11,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró 

(2) i corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 

(2).    

Abstencions: Cap.  
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2  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES DE SUBVENCIONS 

RELATIVES A TRIBUTS  MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2020. 

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, 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. 
 
En aquest aspecte, per mitjà del decret 7171, de 18 de setembre de 2019, es va aprovar 
l’avantprojecte de la modificació de les ordenances fiscals, dels preus públics i les prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries, així com de les bases de subvencions i ajuts en 
el pagament de diversos tributs i preus públics municipals per a l’exercici 2020.  
 
Per mitjà d’aquest acord també es va exposar dit avantprojecte al portal municipal per al seu 
examen per la ciutadania durant un termini de 15 dies, d’acord amb l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
així com es va lliurar dit 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. 
 
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. 
 
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 
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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 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. 
 
V) 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. 
 
VI) 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. 
 
Cal manifestar que a l’avantprojecte es va proposar, a banda de les sis bases esmentades, 
dues més: les bases reguladores de subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a 
l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris.; i les bases 
reguladores de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer (ICIO 
i taxa de llicències urbanístiques). Es proposa en la present proposta la no aprovació de dites 
bases, atès que les primeres no tenen objecte tributari i són competència de la Direcció 
municipal competent, mentre que les segones ja són objecte d’un programa de la Unió 
Europea. 
 
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 
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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 2020: 
 

 Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals (IBI). 
 

 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 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 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.” “ 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2i.    
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Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.  

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2). 

 
 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3 i 4 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

3 - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2019. 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària extraordinària celebrada en data 22 
d’octubre de 2018, va aprovar la plantilla de personal i la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament, aprovació que restava condicionada a l’aprovació del pressupost per a l’any 
2019, el qual es va aprovar inicialment en sessió plenària extraordinària de data 28 de gener 
de 2019 i definitivament en sessió plenària ordinària de data 7 de març de 2019. 
 
Segons l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització, signat en data 16 d’octubre de 2019, que consta en el 
present expedient i que es dóna per reproduït, es proposen unes modificacions que afecten la 
plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, respecte de les quals es detalla el seu 
cost econòmic 
 
Del referit informe es desprèn una proposta de modificació de la plantilla del personal 
funcionari que afecta al servei d’Alcaldia i al Servei de Policia Local en el següent sentit: 

 

- Reconversió d’una plaça de sotsinspector, subgrup C1, de la plantilla de personal 
funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia 
Local a una plaça d’intendent, subgrup A1, escala administració especial, subescala 
serveis especial, classe Policia Local. 

 

- Reconversió d’una plaça d’agent de policia local de temporada, subgrup C2, de la 
plantilla de personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis 
especial, classe Policia Local a  una plaça d’inspector, subgrup A2, escala 
administració especial, subescala serveis especial, classe Policia Local. 



 30 

 

- Incloure l’observació a la plaça d’Intendent Major, subgrup A1, de la plantilla de 
personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especial, classe 
Policia Local següent: “a extingir quan quedi vacant”. 

 
Aquesta proposta de modificació de la plantilla ha estat tractada en la corresponent Mesa 
General de Negociació del personal funcionari en sessió celebrada en data 10 d’octubre de 
2019, tal i com consta a la corresponent acta, que s’incorpora a l’expedient.   

 
L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que “l’entitat local aprovarà anualment la 
plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el 
total de les retribucions del personal que es dedueixi d’aqueixa i de la relació de llocs de treball 
serà  un dels documents que integraran el pressupost.” 
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per respondre a 
l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 
demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció, 
o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir 
en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi l’expedient de modificació de 
crèdits del pressupost.  
 
L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no requereix la publicació de 
tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix 
que correspon  al Ple municipal l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de 
treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
 
L’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que la modificació de les 
plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la 
modificació d'aquell. 
 
El 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, regula a l’article 283.4 que “S'ha de trametre còpia de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el 
termini de trenta dies des de l'aprovació, i s'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.”. 
 
La plantilla s’ha d’ajustar a les previsions fetes per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018, actualment prorrogada per l’any 2019. 
 
 
Per l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró per a l’any 2019 en el sentit següent: 
 

- Reconversió d’una plaça de sotsinspector, subgrup C1, de la plantilla de personal 
funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia 
Local a una plaça d’intendent, subgrup A1, escala administració especial, subescala 
serveis especial, classe Policia Local. 

 

-    Reconversió d’una plaça d’agent de policia local de temporada, subgrup C2, de la 
plantilla de personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis 
especial, classe Policia Local a  una plaça d’inspector, subgrup A2, escala 
administració especial, subescala serveis especial, classe Policia Local. 

 

-    Incloure l’observació a la plaça d’Intendent Major, subgrup A1, de la plantilla de 
personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especial, classe 
Policia Local següent: “a extingir quan quedi vacant”. 

 

 
SEGON.-- Publicar l’esmentada modificació 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.” 
 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

 

 

 

4  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’ANY 2019. 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió plenària extraordinària celebrada en data 22 
d’octubre de 2018, va aprovar la plantilla de personal i la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament, aprovació que restava condicionada a l’aprovació del pressupost per a l’any 
2019, el qual es va aprovar inicialment en sessió plenària extraordinària de data 28 de gener 
de 2019 i definitivament en sessió plenària ordinària de data 7 de març de 2019. 
 
Segons l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització, signat en data 16 d’octubre de 2019, que consta en el 
present expedient i que es dóna per reproduït, es proposen unes modificacions que afecten la 
relació de llocs de treball d’aquesta Corporació,respecte de les quals es detalla el seu cost 
econòmic, així com una proposta d’actualització a la Relació de Llocs de Treball d’un 
increment retributiu salarial del 0,25%, fet efectiu al mes de juliol, en mèrits del Reial Decret 
Llei 24/2018, de 21 de desembre. 
 
Vist l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització de data 16 d’octubre de 2019. 
 
Vist que s’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessió de data 10 d’octubre de 2019, segons es recullen a les actes 
corresponents, que s’incorporen igualment al present expedient. 
 
Atès que 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 del personal al servei de les entitats locals,en el 
què es preveu el mateix tràmit per la seva aprovació i per les seves modificacions.  
 
Atès que l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la relació de llocs de treball 
s’ha d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de racionalitat, economia i 
eficàcia. 
 
Atès que, així mateix, el punt 3 de l’article 31del Decret 214/1990, en relació amb l’article 27 del 
mateix text legal, estableix que les modificacions de la RLT que comporten despesa econòmica 
(creació de llocs nous, augments de nivell, canvis de jornada, etc...) només són possibles si es 
poden finançar amb els romanents generats.   
 
Pel que respecta a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 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 així com de totes les seves modificacions.  
 
Igualment, l’article 32 esmentat estableix, 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. 
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D’altra banda, la RLT s’ha d’ajustar a les previsions fetes a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE 04/07/2018), actualment prorrogada per 
l’any 2019. 
 
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 1de julio de 2018, 
otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a 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.” 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, l’Alcalde PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2019 
en els termes continguts a l’informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de 
la Direcció de Recursos Humans i Organització de data 10 d’octubre de 2019. 
 
Segon.- PUBLICAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
i al BOPB.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (7), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró 

(2) i corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 

(2).    

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona per finalitzada la sessió agraint a totes les 

persones que han seguit el Ple, i la feina de tot l’equip tècnic en la preparació, redacció i 

presentació de totes les propostes. Són un excel·lent grup de treball.  

Bona nit a tothom. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 19:50 hores, 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 

 


