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El Masnou, a 21 d’octubre de 2013.

Les ordenances fiscals són les normes que aproven els Ajuntaments per a la regulació de les aportacions dels veïns i

veïnes en forma d’impostos, taxes i preus públics. Tots els aspectes relacionats amb la seva elaboració, continguts i

aprovació venen regulades pel Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Normalment, les ordenances fiscals s’aproven a la tardor ja que, perquè siguin vigents per a l’exercici següent, han de

ser publicades en el Butlletí de la Província abans de l’1 de gener de l’any en què s’han d’aplicar.

El passat 17 d’octubre, el govern del Masnou, composat per ERC i CiU, va retirar de l’ordre del dia del Ple, just abans

de l’inici del corresponent debat, la proposta d’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals referents als

impostos i taxes per a l’any 2014.

Aquesta decisió, presa davant l’evidència de que la seva situació de minoria tindria com a conseqüència l’aprovació

d’un seguit d’esmenes acordades pels regidors i regidores de l’oposició, d’entre el conjunt de les que s’havien

presentat a la Comissió Informativa del passat 9 d’octubre, va impedir el debat i la posterior votació de les esmenes

esmentades.

Els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, PP i GIM, i la regidora no adscrita, havien arribat a un acord polític de

modificació de la proposta del govern, amb l’objectiu de rebaixar la pressió fiscal que, per a l’any 2014, comportaria

l’esmentada proposta. Aquest acord polític havia pres forma en una esmena transaccional, que va ser presentada

abans de l’inici del ple esmentat, però, davant les objeccions legals presentades per la secretària general de

l’Ajuntament, els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, PP i GIM, i la regidora no adscrita varen acordar donar suport

a un total de 13 de les esmenes que s’havien presentat a la CI d’Administració i Finances del 9 d’octubre.

La decisió del govern, de retirar per sorpresa la proposta d’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals

referents als impostos i taxes per a l’any 2014, va impedir el debat corresponent. La conseqüència més immediata

d’aquesta decisió és un greu atac a l’economia de la ciutadania del Masnou ja que, de no aprovar-se una modificació

del redactat vigent, els ciutadans i les ciutadanes del Masnou hauran de suportar una elevada pressió fiscal l’any

2014, degut a les modificacions anteriorment acordades pel govern d’ERC i CiU per a l’any 2012 i mantingudes per a

l’any 2013, i al manteniment de l’increment del 10% de l’IBI acordat pel govern central a finals de l’any 2011.

Els articles 35.1 i 58 del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableixen que "el Ple de la corporació es

reuneix en sessió ordinària un cop cada mes i en sessió extraordinària quan ho decideixi el president o ho

demani un grup de regidors que representin, com a mínim, la quarta part dels membres de la corporació".

La Corporació municipal del Masnou està composta per 21 regidors/es, essent la quarta part 6 regidors/es.

Davant el greu perjudici que, per a la democràcia local en general i per a les economies familiars del Masnou en

particular, suposaria la no aprovació de la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a

l’any 2014, o l’endarreriment de la mateixa, els regidors i regidores signants demanem al president de la corporació i

alcalde del Masnou que:

1) Es convoqui un plenari extraordinari i urgent, a celebrar-se en el termini més breu possible dins el previst a la

normativa vigent, per al debat i votació de la proposta d’aprovació provisional de la modificació de les

ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2014 que s’adjunta en l’escrit annex.
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Que, de manera prèvia a la celebració del ple esmentat, es redactin els informes jurídics i econòmics

preceptius per part dels serveis municipal en relació a la proposta de modificació esmentada i, si escau, es

convoqui de manera extraordinària i urgent la Comissió Informativa d’Administració i Finances per tal

d’informar la proposta

2) En el cas que, mitjançant els corresponents informes jurídics, es determinés que la demanda continguda al

punt anterior no respecta la legalitat vigent, es convoqui un plenari extraordinari i urgent, a celebrar-se en el

termini més breu possible dins el previst a la normativa vigent, per al debat i votació de la proposta de

modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes per a l’any 2014 i, si escau, es convoqui

de manera extraordinària i urgent la Comissió Informativa d’Administració i Finances per tal d’informar la

proposta
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