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Per a la suspensió temporal de la taxa de 
clavegueram i recuperació de barems i bonificacions 
aplicades l’any 2010 a determinats impostos i 
taxes.Grup Municipal 

del Partit dels
Socialistes

de Catalunya
(PSC-PM)

El Masnou, a 2 de febrer de 2012.

Des de l’any 2008 estem immersos en una crisi econòmica d’una gran 
profunditat amb  durada i abast comparable a la crisi del any 1929 i amb una 
societat que manifesta amb tota claredat una gran desconfiança respecte la 
política i els polítics.

Aquesta crisi ha afectat a tots els estaments de la nostra societat, famílies, 
empreses i administracions públiques, amb un estancament profund de 
l’activitat econòmica (amb un vertader ensorrament del consum intern) i uns 
desequilibris persistents que està costant molt i molt eliminar.

Una crisi que es manifesta amb uns nivells d’atur inacceptables. 

Lamentablement, avui tenim la taxa d’atur mes gran dels últims anys; 
pràcticament tothom ha vist afectada la seva economia familiar, ja sigui per la 
reducció dels ingressos de un o de tots els membres de la família com la pèrdua 
del lloc de treball d’un o més membres familiars, o el que es pitjor, comencem a 
tenir famílies que ja no estan emparades per els subsidis i per tant estan en 
situació molt complicada.

El Masnou no és pas una excepció. Les comptes municipals presentaven l’any 
2011 un dèficit d’un milió d’euros, produït principalment per l’ensorrament dels 
ingressos per la recessió i l’incompliment per la Generalitat dels pagaments 
acordats que el Masnou ha avançat i suposen un deute de més de dos milions 
d’Euros.

D’aquesta forma, a proposta del Govern del Masnou, el passat mes d’octubre es 
van aprovar les Ordenances Fiscals per l’any 2012, amb un increment del IBI del 
tipus impositiu 0,81 al 0,836 que significa un augment del 3,2%, molt per sobre 
del augment del IPC i una reducció de les bonificacions aplicades fins a la data a 
aquest i altres impostos i taxes.

També es va aprovar una nova taxa de clavegueram que representa que, a més, 
cada família pagarà una quota fixa de 12€ més un variable en funció del seu 
consum d’aigua, que va dels 3,85€ fins als 30,78€ i un fort increment de la taxa 
d’escombraries per cobrir els cost real del servei.

Setmanes desprès, al mes de gener, el Govern del l’Estat del PP amb el suport 
parlamentari de CiU van aprovar un increment del IBI per a tots els municipis, 
que varia en funció de la data de la última revisió Cadastral, i que al Masnou 
significa un augment complementari d’un 10% sobre la base de 0,836 que 
queda en el 0,9196 i que suposa un augment total de l’impost del  13,5% pels 
propers 2 anys, d’entrada.
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I ja que l’equip de Govern ja tenia previst un augment dels ingressos 
corresponents a les taxes i els impostos municipals de 660.000 € repartits de la 
següent forma: IBI, 283.000 euros més; clavegueram, 233.000 euros més; 
recollida d’escombraries, 146.000 euros més i que l’acord PP i CiU els suposarà 
un increment de 800.000€ més, que no tenien contemplat per la elaboració del 
pressupost 2012, és a dir, una recaptació total d’1.460.000 Euros més que l’any 
anterior, des del PSC del Masnou creiem que cal revertir la situació per que no 
sigui la ciutadania la que carregui amb tot el pes de la crisi.

I és que cal tenir present que tant l’impost com les taxes esmentades són de 
caràcter universal, que afecta a totes les famílies de Masnou i que els suposarà 
un increment mig de 155 euros per família al que ara ja paguen a l’Ajuntament, 
el que des del PSC del Masnou creiem desorbitat, injust i extemporani.

Hem de recuperar la confiança de la nostra ciutadania i hem de començar per 
donar-la suport en aquests moments tant difícils, rebaixant la pressió fiscal 
proposada, establin mecanismes d’ajuts i subvencions a les famílies i suspenent 
l’aplicació de noves taxes que, ara més que mai, no tenen justificació.

Tenint en compte que l’impost de bens immobles està ja meritat i tècnica i 
jurídicament és impossible modificar-lo aquest any i que la taxa d’escombraries 
el govern la justifica per cobrir el cost del servei sense voler plantejar la reducció 
d’aquest, resta nomes marge tècnic per obrir vies d’ajuts i bonificacions així 
com suspendre l’aplicació de la taxa de clavegueram, de nova creació.

Per tot això, el grup municipal del Partit dels socialistes del Masnou, proposa al 
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.  Suspendre temporalment la Taxa de Clavegueram per tal de pal·liar el 
fort augment del Impostos i Taxes del 2012.

Segon. Recuperar el barem per a la determinació del percentatge de bonificació 
de l’Impost de Bens Immobles aprovat l’any 2010, molt més beneficiós per a la 
ciutadania que el que va aprovar el govern del Masnou el passat mes d’octubre.

Tercer. Recuperar les bonificacions per a la taxa d’escombraries aprovades l’any 
2010, molt més beneficioses per a la ciutadania que les que va aprovar el 
govern del Masnou el passat mes d’octubre.

Marta Neira Reina
Regidora PSC-PM




