
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-E UiA I GIM, I DE LA 
REGIDORA NO ADSCRITA DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU DEM ANANT LA 
MODIFICACIÓ DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IBI I LA CONVO CATÒRIA D’UN PLE 
EXTRAORDINARI PER AL DEBAT DE LES ORDENANCES FISCAL S PER A L’ANY 2013 

 

L’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2012 pel govern de CiU i ERC va suposar que les 

famílies del Masnou veiessin com la seva economia, ja força maltractada per la crisi econòmica, es veiés 

agreujada amb un augment important de les taxes i impostos municipals. 

Entre les diverses mesures acordades per CiU i ERC cal ressaltar la aprovació d’una nova taxa de 

clavegueram i, a més, la modificació del tipus impositiu de l’IBI que va significar una augment mig del 

3,6%. 

Posteriorment, una decisió del govern central del PP va augmentar la pressió fiscal sobre les famílies del 

nostre municipi, en acordar que, tant per a l’any 2012 com per a l’any 2013, a l’augment acordat pel 

govern del Masnou s’afegís un augment complementari del 10%. 

Malgrat les demandes efectuades al govern per diferents grups municipals del consistori, adreçades a 

que CiU i ERC deixessin sense efecte tant la taxa de clavegueram com l’augment de l’IBI que havien 

acordat, el govern municipal va decidir mantenir la seva postura inicial i, en conseqüència, l’any 2012 

haurà estat, fins al moment, l’any en el qual les famílies del Masnou hauran vist com el govern municipal 

ha augmentat més les taxes i impostos municipals en relació als anys anteriors. 

L’argument que, per rebutjar les demandes de l’oposició, va donar el portaveu del govern en temes 

econòmics, Sr. Llorenç Birba, va ser que “diverses sentències del Tribunal Suprem indiquen que no és 

possible aplicar la retroactivitat a les ordenances fiscals” i va manifestar, a més que “no és cert que 

l’augment total de l’IBI sigui del 13,5% per als dos propers anys. Això només és per a aquest any”. 

Hem arribat al mes d’octubre de 2012 i, trencant la pràctica dels darrers anys, el govern municipal no ha 

presentat la proposta d’ordenances municipals per a l’any 2013 per tal que sigui debatuda en el mes 

d’octubre. 

Aquesta actuació, de no corregir-se, comportaria que, un any més, es  mantingués la taxa de 

clavegueram i, el que és més greu, que l’IBI es mantingués un 13,6 per damunt del que les famílies del 

Masnou van pagar l’any 2011. Tot això sense oblidar que també continuarien al mateix nivell la resta de 

taxes i, més concretament, la de recollida d’escombraries que va patir un fort increment l’any 2012. 

Creiem que, en les actuals circumstàncies, els partits ens hem d’esforçar en adoptar aquelles mesures 

que serveixin per recuperar la confiança de la nostra ciutadania i, per tant, que hem de començar per 

donar-la suport en aquests moments tant difícils, rebaixant la pressió fiscal. 

 



És per totes aquestes raons que els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita 

proposem que l’Ajuntament Ple prengui els següents  

ACORDS: 

Primer .-  Instar el govern a que prengui les mesures tècniques i polítiques necessàries per aprovar un 

decrement del tipus impositiu de l’IBI per a l’any 2013 i passar del 0,836 actual al 0,81, el que suposaria 

una rebaixa de la pressió fiscal per sobre del 3,2%. 

Segon .- Presentar, per a l’any 2013, una nova proposta de bonificacions de l’Impost de Bens Immobles, 

que sigui molt més beneficiosa per a la ciutadania que la que hi ha ara en vigor, en la línia de les 

propostes presentades per l’oposició en el debat de les ordenances per a l’any 2012. 

Tercer .- Instar el govern perquè convoqui un Ple Extraordinari, a celebrar abans de finals del mes 

d’octubre, per al debat de les Ordenances Fiscals per a l’any 2013. 
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El Masnou, 10 d’octubre de 2012 


