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ORDRE DEL DIA
1 Ratificar la urgència de la sessió.
De conformitat amb l’article 46.2.b) de la LLei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2773 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de l'impost de béns immobles, per a la seva vigència a partir de l'1 de
gener de 2014.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: A veure, perdó, que em diuen que és sessió pública, no sé, si que
passin, sí, si, si hi ha algú. Bona tarda, si els sembla aniríem començant aquest Ple
extraordinari i urgent. El primer que hauríem de fer senyor secretari és votar la urgència.
Votem la urgència, entenc que a favor.
1 Ratificar la urgència de la sessió.
De conformitat amb l’article 46.2.b) de la LLei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local.
Votació.
La ratificació de la urgència de la sessió s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Començaríem amb el primer i únic punt de l’Ordre del dia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2773 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança
fiscal núm. 1 reguladora de l'impost de béns immobles, per a la seva vigència a partir
de l'1 de gener de 2014.
Identificació de l’expedient

Tipus de resolució:

Referent a la proposta de modificació de l’ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, per a la
seva vigència a partir de l'1 de gener de 2014, quant a la
modificació del tipus impositiu, sempre que es compleixin els
terminis establerts per la disposició addicional tretzena del
text refós de la llei d’hisendes locals.

Òrgan que resol:

L’ajuntament ple

Caràcter de la resolució:

No exhaureix la via administrativa

Núm. expedient:

1/ORD-1/14

Fets
1. L’excm. ajuntament ple, en sessió de data 19 de desembre de 2013, acordà aprovar
definitivament les modificacions dels textos, quotes i tarifes de diverses ordenances fiscals,
per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2014. Per edicte publicat en el butlletí
oficial de la província de Barcelona de data 31/12/2013, es van publicar les esmentades
modificacions aprovades definitivament.
2. En aquestes modificacions i pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost
sobre béns immobles, es va aprovar una modificació sobre el tipus de gravamen, en aquest
sentit:
"ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(...)
Article 4. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen general i supletori aplicable a tots els béns immobles urbans del
municipi és el 1,15 per cent i un 1,18 per cent en funció dels usos d'acord amb les
previsions de l'article 72.4 del TRLRHL.
(...)"
3. Per altra part, en data 31 de gener de 2013, es va presentar a la gerència regional del
cadastre de Catalunya-Barcelona, del ministeri d’hisenda (registre entrada 27/02/2013 561783.08) la sol·licitud de l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del
terme municipal de Badalona, dels coeficients que s’establissin a aquest efecte per a l’any
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2014, i per anys successius, per llei de pressupostos generals de l’Estat, fins que
l’actualització dels valors cadastrals del municipi es situïn en un entorn homogeni del 50%
pel que fa al valor de mercat, en virtut de lo disposat per l’article 32.2 de la llei del cadastre
immobiliari, en la seva redacció donada per l’article 14 de la llei 16/2012, de 27 de
desembre, d’impuls a l’activitat econòmica.
4. En relació a aquesta sol·licitud, el ministeri d’hisenda dictà l’ordre núm. HAP/2308/2013,
de 5 de desembre per la que aprova la relació de municipis que podran aplicar els
coeficients d’actualització de valors cadastrals dels béns immobles urbans per l’any 2014,
que estableixi la llei de pressupostos generals de l’Estat per al dit exercici. Entre els
municipis relacionats es troba el municipi de Badalona, quin any d’entrada en vigor de la
ponència de valors total es de 1998.
5. En l’article 73.1 de la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2014, aprovada per
llei 22/2013, de 23 de desembre, s’estableix el següent:
"Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del
artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2014 con arreglo al
siguiente cuadro:
Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización
(…)
1990,
1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001
y
2002
…………………………………… 1,10
(…)"
Per altra part, el número 2 del mateix article, estableix:
"Los coeficientes previstos en el apartado anterior se aplicarán en los siguientes términos:
Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el
Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2013.
Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2013, obtenidos de la
aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se
aplicará sobre dichos valores.
Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus
características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas
variaciones hubieran tenido efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a
tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección General del
Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la fijación de los
valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio."
6. Vist l’informe del departament de gestió i control d’ingressos que diu:
"
Tipus de document Informe respecte el rendiment de l’Impost sobre Bens
Immobles corresponent a l’exercici de 2014.
Per tal de complimentar el requeriment del Serveis Jurídics respecte els ingressos
corresponent a l’Impost de referència com a conseqüència de l’aplicació del tipus impositiu
aprovat per a l’exercici i de l’increment de la base imposable establerta per l’article 73 de la
llei 22/2013 de 23 desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, el
sotasignat informa:
PRIMER.-L’aplicació conjunta del tipus impositiu genera previst a l’ordenança, del 1.15% i
l’increment general del 10% els valors cadastrals determinarien un increment del 11.9%
respecte els ingressos de 2013, de l’ordre de 53,14 milions d’euros.
SEGON.- Per tal de situar l’increment de l’Impost en termes equivalents a l’experimentat
per l’IPC, caldrà modificar els tipus impositius continguts a l’article 4.1) de l’ordenança en
els termes següents:
Atesa la impossibilitat tècnica d’emprar més de dos decimals, s’informa l’interval de tipus
mes propers a 1,7 de referència.
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1 Tipus general

Tipus
1.04
1.05

Increment
1.24%
2.21%

2. Tipus per usos (arti. 72.4 del TRLRHL)
Tipus
1.08
1.09

Increment
1.54%
2.48%

"
7. Per tal de no desvirtuar els efectes pretesos en l'acord plenari del proppassat 19 de
desembre de 2013, d’aprovació de la modificació del tipus impositiu de l’impost sobre béns
immobles, i d’acord també amb l’informe tècnic transcrit, en aplicació de la prerrogativa
municipal de fixació dels tipus dins dels límits legalment previstos, es proposa, donant per
íntegrament reproduïts els informes emesos en el seu dia en ocasió de l’aprovació inicial de
les ordenances fiscals per l’any 2014, que per a l’any 2014 el tipus de gravamen general i
supletori aplicable a tots els béns immobles urbans del municipi sigui de l’1,04 per cent, i
que el tipus de gravamen en funció dels usos sigui del 1,08, que corresponen,
respectivament, a un increment del 1,24% i 1,50% en lloc de l’increment de 1,70%.
Fonaments de dret
1. La modificació proposada es expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de
les corporacions locals en matèria d’ordenació dels tributs municipals, conforme al que
preveuen, entre d’altres, els articles 15 i 16 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL).
Per altra part, per a l’adopció de l’acord referit, la disposició addicional tretzena del mateix
text legal, estableix que el termini per a aprovar i publicar el tipus de gravamen s’amplia fins
l’1 de març de l’exercici en que s’apliqui el corresponent coeficient, per la qual cosa,
complerts aquests terminis la modificació tindrà vigència retroactiva des de l’1 de gener de
2014.
2. L’article 16, apartat 1, últim paràgraf, i apartat 2, últim paràgraf del TRLRHL, reiterat,
disposa que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la
nova redacció de les normes afectades i les dates de la seva aprovació i del
començament de la seva aplicació.
3. L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances fiscals és
l’ajuntament ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra d) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
4. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord
amb l’article 47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
5. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord
amb el que disposa l’article 214 i ss del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de
març, i conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la
Comissió Informativa de l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
6. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades a la vigent ordenança
fiscal serà el que s’estableix en els articles 17,18 i 19 del TRLRHL, i als articles 49 i 70.2 i
111 de la LRBRL.
7. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL)
les ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí
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informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la
corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del
Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació
definitivament aprovada.
8. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de
Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per
a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a
llengua pròpia de Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en
especial, i entre d’altres, de l’administració local, l’administració ha de lliurar a les
persones interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que els
afecti.
9. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició pública
del mateix en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix
àmbit territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació, i que, de no produir-se, farà
que s’hagi de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme el que preveuen els
preceptes indicats.
10. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
11. Amb caràcter previ a l’acord, conforme al que preveuen els articles 213 i següents 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), haurà d’informar l’interventor general.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al regidor de l'àmbit d'economia i hisenda per tal que, amb l’informe previ de l’interventor
general municipal, inclogui a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple per a la seva ulterior
resolució, si escau, la següent proposta:
PRIMER. APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles per a la seva vigència a partir de l’1 de gener
de 2014, d’acord amb les previsions de la disposició addicional tretzena del text refós de
la llei d’hisendes locals, en el sentit següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(...)
Article 4. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen general i supletori aplicable a tots els béns immobles urbans del
municipi és el 1,04 per cent i un 1,08 per cent en funció dels usos d'acord amb les
previsions de l'article 72.4 del TRLRHL.
(...).
SEGON. SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats
per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per
tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que, de produir-se, hauran de
ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
La Intervenció Municipal informa que dona conformitat a l’anterior dictamen als efectes
que preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit
de Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo
a l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
SENYOR ALCALDE: Entenc que a favor (parlen de lluny) no, la urgència l’hem votada, ara
estem en el debat del punt, hi ha alguna intervenció? doncs endavant regidor.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El Ple extraordinari que
portem avui, que es produeix avui, però amb efecte que la Llei de 22/2013 de 23 de
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat estableix una actualització de valors
cadastrals dels immobles que s’incrementa un 10% en alguns municipis i que ens afecta
Badalona. Ens afecta Badalona per una qüestió d’estar en el Pla d’Ajust, temps enrere
estàvem en el Pla de Contingència on participem amb els Fons ICO per pagar proveïdors i
també per no haver fet el cadastre en els últims no sé si són 5 o 8 anys. Hem explicat als
grups la situació, nosaltres hem aprovat unes ordenances fa un mes, fa poc, que varem
aprovar unes ordenances en les que incrementàvem l’1’7 l’Impost de Béns Immobles, que
es va aprovar en aquest Plenari . Per tant, l’objectiu del govern i espero que d’aquest
Plenari és la reducció del tipus impositiu de manera que baixant el tipus impositiu i
augmentant el coeficient el que es pagui d’IBI sigui exactament allò que havíem acordat fins
i tot una mica per sota perquè no hem pogut arrodonir-ho donat que la Diputació treballa
amb uns decimals que no es fa possible arrodonir-ho. Per tant, quedarà lleugerament per
sota, en qualsevol cas, no es tracta de presumir d’això perquè és una qüestió tècnica, si no
simplement d’aprovar el que es pugui, doncs mantenir aquest tipus impositiu perquè els
ciutadans de Badalona no paguin més que allò que varem aprovar en el Ple del mes de
desembre. Aquest és el punt de l’Ordre del Dia del tema que avui ens ocupa.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Dues, una pregunta que és, nosaltres en el mes de novembre quan
varem fer l’aprovació inicial de les ordenances fiscals, si vostè recorda senyor Riera, li
varem dir que això passaria, que es produiria aquest augment per part del Ministeri per no
haver fet la revisió cadastral i vostè no ens va contestar. Ens va dir que si això es produís,
ja rectificaria en el seu moment i el que ens sorprèn és que el senyor Garcia Albiol en una
carta del 31 de gener del 2013, l’alcalde de Badalona sol·licita al Ministeri d’Hisenda i
d’Administracions Públiques, que es faci aquesta revisió cadastral fins a situar-la en el 50%
del valor del mercat del 2003. Això és una carta que envia el senyor Garcia Albiol el 31 de
gener del 2013, fa un any, el que ens sorprèn és perquè si nosaltres ho varem dir en el Ple
del mes de novembre, vostès perquè no ho van recollir en aquells moments i van fer ja la
rectificació i l’abaixada del tipus i el que ens sorprèn encara més és que és el senyor
alcalde Garcia Albiol qui en data 31 de gener del 2013 demana que s’apliqui
automàticament aquesta revisió cadastral. Per tant, fa un any que vostès sabien que això
passaria, sospitem que varen decidir fer l’aprovació ordinària de les ordenances fiscals com
vostès ja sabien i tenien previst, que després haurien de fer un Ple extraordinari per baixar
el tipus, per després fer tota una operació comunicativa i poder explicar que vostès eren tan
bons que esmortien l’apujada del IBI que es feia per revisió cadastral, si no, no ho entenem
de cap manera. O vostè no sap el que signa, senyor Garcia Albiol, la qual cosa seria
preocupant, que vostè enviï cartes al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques fa un
any, sense saber el que signa. Ens va preocupar molt que el regidor d’Hisenda el mes de
novembre no sabés el que tots els grups de l’oposició sabíem i que nosaltres li varem
preguntar, que aquesta apujada del cadastre es produiria i avui ens trobem amb un Ple
extraordinari. Per tant, simplement volem que se’ns expliqui el mètode, el per què, si és que
no saben el que signen, si és que no es van llegir el Reial Decret, si és que els ho han dit
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després els tècnics, perquè tot això acaba venint en un Ple extraordinari, quan ho podien
haver fet a l’aprovació ordinària. Els recordo que varem fer una sèrie d’al·legacions el
nostre grup a les ordenances fiscals, a les quals varen dir, que en algunes hi estaven
d’acord, però qu en havien tingut temps de tenir-les en compte. Una molt important, que és
que les famílies de Badalona poguessin pagar l’IBI en quatre terminis i no pas en tres
terminis. Lamentem que tot i haver manifestat com vostè varen manifestar que hi estaven
d’acord, no hagin aprofitat aquest Ple extraordinari per poder portar també aquesta nova
possibilitat de fraccionament en un termini més, per tal de facilitar a les famílies badalonines
el pagament de l’IBI. Sisplau simplement per resoldre aquest misteri, contesti’m perquè allò
que fa un any sabien i demanen vostès al Ministeri i ho signa vostè senyor Garcia Albiol,
que se li apugi l’IBI als badalonins i badalonines, ho porten avui en un Ple extraordinari i n
ho van fer a l’aprovació ordinària del mateix. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Serrano, no, el senyor Falcó. Matisar-li, jo no vaig
enviar una carta perquè s’apugés l’IBI, perquè s’actualitzessin els tipus. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, bona tarda. En aquest Ple que esperem que sigui breu perquè només
té un sol punt, per posicionar-nos nosaltres aquesta tarda ens abstindrem en aquesta
aprovació perquè no s’abaixen els impostos, en tot cas amb la decisió que es pren aquesta
tarda el que fa és evitar un augment més gran i en aquest sentit també un punt de crítica al
govern i de petició expressa d’explicar-li la veritat a la gent. No pot ser, i per tant, des de
l’abstenció que fem avui, que és una abstenció positiva perquè estem d’acord que s’eviti un
augment més gran com el que l’aplicació d’aquest decret de Madrid implicaria. Però dient
això també diem que no se li pot explicar als ciutadans mentre que amb aquest nou govern
no s’han pujat els impostos, o fins i tot explica que s’han baixat, perquè ja hi va haver la
primera revisió cadastral del 10 % a tots els ciutadans de Badalona el primer any, i després
hem anat fent augment, la ciutat hem anat fent augments a càrrec del que és l’IPC, aquest
1 i escaig que comentava el senyor Riera. Per tant, en tot cas avui el que fem és matisar,
moderar, evitar un augment més alt de l’IBI però en cap cas podem parlar, com parla
aquest govern, que es baixen els impostos, que es congelen els impostos o que no
s’apugen els impostos. Per tant, nosaltres damnaríem rigor, la política és pedagogia, la
política ha de ser dir-li la veritat als ciutadans i els ciutadans no són tontos i saben
perfectament que avui paguen més IBI del que pagaven ahir. Per tant, entenent que les
circumstàncies econòmiques de la gent són les que són, que estem dins d’un pla d’ajust
que ens obliga a prendre determinades decisions, que segurament el cadastre no el vam
revisar en l’època de la bombolla immobiliària perquè a Badalona, entre altres coses, ja era
prou alt. Entenem tot això, també els demanem que considerin que als ciutadans els hem
d’explicar el que ja saben, que és que l’IBI a Badalona en els darrers dos anys i mig a pujat
al voltant d’un 15 % per a tots els ciutadans. Gràcies.
SENYOR SERRANO: Sí, bona tarda a tothom, gràcies senyor alcalde. Faré una intervenció
en la mateixa línia que els dos companys que m’han precedit en la paraula. Aquest és un
Ple extraordinari i urgent absolutament innecessari, i és per solucionar l’embolic que vostès
i el seu partit, aquí i allà, han ficat a tots els ciutadans de Badalona. Estem per corregir un
error que si no ho fessin els ciutadans de Badalona pagarien un increment de l’IBI superior
al 10 %, això és un error seu. L’oposició li haurem de treure una altra vegada les castanyes
del foc, i sí, ho farem, però no per vostès, evidentment, sinó per evitar que els ciutadans de
Badalona, paguin les conseqüències de la seva gestió. Sense encomanar-se a ningú ha
volgut fer una reforma cadastral encoberta, i quan ha vist el resultat, s’han espantat i ara
vénen corrents. Recordem que és un Ple extraordinari i urgent, perquè els vots de l’oposició
li solucionem l’embolic en què s’han ficat vostès i han ficat a tots els ciutadans de Badalona.
Van ser vostè qui van demanar en una carta el 31 de gener, que ja ha estat esmentada i
que deixi’m llegir “us comunico que l’Ajuntament sol·licita a la Direcció del Cadastre
l’aplicació dels valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu terme municipal de
coeficients que estableixin a aquest efecte per a l’any 2014, així com per anys successius i
que el situï en un entorn homogeni del 50 % pel que fa al valor del mercat.” I això està
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signat el 31 de gener del 2013, o sigui, fa un any. Per tant, van ser vostès que van demanar
per carta el 31 de gener de l’any passat al Ministeri d’Hisenda l’actualització dels valors
cadastrals per aplicació de coeficients previstos en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat. No tenien cap obligació de fer-ho, però ho van fer, i ara ens trobem que els valors
cadastrals aniran pujant cada any fins a situar-lo en el 50 % del valor de mercat, si no ho
evitem. Un cadastrazo encobert que deien vostès, i això aquest any suposaria un augment
superior a un 10% del rebut de l’IBI de tots els badalonins, un import que com aquí s’ha dit,
vostès ja han pujat un 15 % des que estan al govern, i menys mal que quan estaven a
l’oposició, des d’aquestes banquetes, es van comprometre a abaixar els impostos
municipals, que sinó no sé què farien. Asseguts aquí, deien any rere any, que érem la ciutat
més cara d’Espanya, doncs ara què som? La més cara del planeta? O som un paradís
fiscal sense impostos? Què som? Què ha passat amb aquest temps? Que érem la ciutat
més cara ja no ho he sentit anomenar ni una vegada més, i hem apujat el 15 % dels
impostos per no parlar-li d’altres preus públics com les guarderies el 50 %. Però bé, és un
error i una incompetència, per no dir una altra cosa, perquè quan el passat 19 de desembre
vam aprovar l’ordenança fiscal tal com aquí s’ha dit, que ara modifiquem, vostès ja sabien
que el Ministeri de l’extraordinari Montoro, havia acceptat la seva sol·licitud. Amb una ordre
del 5 de desembre, publicada l’11 de desembre i entrada en vigor el 12 de desembre, i vam
aprova les ordenances el 19 d’enguany. Igual com li van canviar, i li van fer a mesura el
senyor del quiosc l’ordenança, haguessin pogut rectificar aquesta, quan li va cantar aquella
nadala per Nadal, se’n recorda vostè, que només va faltar el toc del tambor, es veu que el
tamboriner no estava ben organitzat, però quan li van cantar aquella nadala a vostè
respecte als impostos dels quioscos, haguessin pogut, igual que vam rectificar allò,
rectificar això. I ho fem aquí, sense ningú, amagant-nos una miqueta perquè ningú se
n’assabenti. És una autèntica presa de pèl, vostès sabien que estàvem aprovant paper
mullat i ara en el Ple extraordinari i urgent, hem de rectificar el seu error. Ho deixarem
passar, per no perjudicar els ciutadans de Badalona que no tenen perquè pagar la seva
incompetència, però han obert una porta, la porta d’un catastrazo encobert, i ho fan
d’amagades, la seva decisió tindrà conseqüències molt greus si no ho vigilem, a la butxaca
dels ciutadans de Badalona els propers anys, però nosaltres estarem amatents per evitarho. Per tant, el nostre vot serà d’abstenció.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Vol parlar el senyor Riera?
SENYOR RIERA: Jo crec que el debat ha estat curt però intens, i jo crec que s’han dit
algunes coses... Tornaré a començar a llegir per veure si el senyor Mañas capta. La Llei
22/2013, de 23 de desembre, tornaré a llegir la Llei 22/2013, de 23 de desembre, 23 de
desembre, és a dir, posterior a la data en la que vam fer un Plenari aquí. La Llei 22/2013,
de 23 de desembre, no, senyor Mañas, jo el que intento és que ho entengui, que em
contesti ja ho sé que em contestarà, però a mi el que m’interessa és que ho capti. Per tant,
vostè ensenya una carta que res a veure amb aquesta Llei, vostè ensenya una carta que
res té a veure amb aquesta Llei, vostè ensenya una carta que res té a veure amb aquesta
Llei, perquè aquesta carta és una carta és una carta que es va fer en el seu dia, i que en
alguns grups s’ha parlat d’aquest assumpte, en el que l’únic que es pretenia era anar
equilibrant, baixant i pujant, perquè de moment tothom pagués el mateix, i el que volgués,
quan arribi el govern que arribi, si som nosaltres o el que vingui a darrera que prengui les
decisions. Quan vostè em va parlar d’aquest assumpte, que és veritat que em va parlar de
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, és veritat que vostè me’n va parlar, però no s’havia
produït, i les lleis per poder-se aplicar s’han d’aprovar primer, jo sé que a vostè li agraden
les lleis amb efectes retroactius, però les Llei s’apliquen a partir de quan surten. Aquesta
Llei, quan vostè m’ho va dir, jo si que li vaig contestar, primer ha dit que no li vaig contestar,
i després ha dit que ja en parlaríem. Jo li vaig dir exactament, li vaig dir exactament, el
govern de la ciutat de Badalona no pujarà l’IBI, li vaig dir exactament aquestes paraules: no
pujarem l’IBI, i no pugem l’IBI. És veritat que ens ha vingut en un moment que hem hagut
de fer un Ple extraordinari, i l’hem hagut de fer per una qüestió de dates, no per una qüestió
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de distracció, no, no, és perquè normalment aquestes coses van l’u de març i aquesta
vegada ens ho han posat, ai a l’inrevés, va l’1 d’abril i aquesta vegada ens ho han posat l’1
de març, i per una qüestió de dies, de setmanes, ens obliga a fer un Ple extraordinari,
urgent i ràpid per poder complir a aquestes dates, aquests terminis. És per això, per aquest
motiu, si no haguéssim tingut aquest problema hagués anat perfectament a l’ordinari. De
tota manera, jo crec que la intenció del govern i d’aquest Ple, jo crec que és que els
ciutadans de Badalona no paguin més que allò que vam acordar aquí, no serà així. I a més,
explico que donat que amb la Diputació, per una qüestió d’arrodoniment no podem
arrodonir-ho perquè quedi l’increment de l’1,7 , l’IBI quedarà amb 1,24, o sigui quedarà per
sota del que vam acordar. Ho assumim i he dit abans que no en fem bandera perquè és per
una qüestió tècnica i per tant no en fem bandera d’això, però que ho sàpiguen almenys
vostès. I si no hem portat a aquest Plenari, senyor Mañas això de pagar amb quatre
vegades, és que el problema no era el Plenari, li vaig intentar explicar, però sembla que
tampoc ho va entendre és, perquè nosaltres, tal com ho té la Diputació en aquests
moments no ho podem fer, ho podem fer per l’any següent, però per aquest any no ho
podem fer. Jo li vaig intentar explicar, jo poso la millor voluntat en explicar-li, però en fi. De
tota manera, agraeixo o agraïm l’abstenció, i torno a insistir que és un decret que ens ve
establert amb unes condicions, que podem fer aquesta operació, cosa que no podíem fer
l’altra vegada que ens obligava a recaptar si o sí. El 10 % que vam aplicar en aquells
moments, era obligatori i no podíem obviar-lo, i per tant, vam haver d’aplicar-lo. Aquest
tenim aquesta sortida, jo crec que el Ple de l’Ajuntament pren un acord que és el de deixar
l’IBI de la ciutat de Badalona, al i com havia acordat, encara que sigui per sota però és
igual, tal i com havia acordat en les últimes ordenances municipals. I això és tot el que jo he
de dir.
SENYOR ALCALDE: És necessari senyor Mañas? Sí? Doncs endavant.
SENYOR MAÑAS: Sí, sí, si el to del senyor Riera hagués estat un altres i s’hagués estalviat
algunes coses potser no contestaríem. I senyor Riera, jo també li parlaré amb paraules
molts senzilles, també perquè ho entengui, perquè potser determinades complexitats no les
entén, i permeti’m que digui, en la meva intervenció no he posat en dubte les seves
capacitats ni de llegir, ni d’escriure, ni d’entendre explicacions, però vostè explica les coses
per la meitat. Aquesta Llei, que ha repetit dues vegades, de desembre de 2013, és la Llei
d’acompanyament pressupostari, que desenvolupa un reial decret de 2012, que ja indicava
aquesta pujada de l’IBI, perquè sinó per quin estrany motiu parapsicològic, jo en el mes de
novembre, un mes abans que s’aprovés aquesta llei que vostè ha repetit dues vagades,
resulta que ja ho sabia i ho preguntava en el Ple, una mica de sentit comú. (intervenció que
no se senten) veig que no ho entenc. El que vostè ha mencionat és la Llei
d’acompanyament pressupostari que desenvolupa aquest augment del cadastre que ja
sabem des del 2012, perquè ja es va anunciar, la del 2013 i la del 2014 ja estava
anunciada. Per això, el grup municipal d’Iniciativa un mes abans que la Llei s’aprovi i es
publiqui li pregunta al Ple, i no perquè ens ho digués l’Iker Jiménez de cuarto mililenio, i ens
avancés el futur el que aprovaria Mariano Rajoy, sinó perquè ho sabíem nosaltres i ho
sabia vostè, senyor Ramon Riera. Per tant, seguim sense entendre per què ho han fet
d’aquesta manera tan estranya, l’única explicació que li veiem és perquè volien una notícia
en els seus mitjans públics per explicar que vostès són molt bons i baien l’IBI que el seu
mateix govern de Madrid ha pujat un deu per cent, i que el senyor alcalde, que també té
facultats parapsicològiques i el 31 de gener del 2013 sabia el que aprovaria aquesta
aquesta Llei de desembre de 2013, el 31 de gener de 2013, onze mesos abans de
l’aprovació d’aquesta Llei, el senyor Albiol, explícitament, demana al Ministeri d’Economia i
finances que revisi el Cadastre de la ciutat de Badalona augmentant un 10 % l’IBI de la
ciutat de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Alguna intervenció més? No? Doncs primer saber què fa Iniciativa?
Els Socialistes han dit que s’abstenen, Convergència s’absté i vostès? S’abstenen també,
per tant, gràcies a tots. Jo crec que aquí hem començat que si l’epígraf, que si el no sé què,
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anem a explicar-ho que ho entengui tothom el que és important. El que és important és que
amb la decisió que avui prenem aquí el que es permet és que els ciutadans de Badalona
respecte a l’IBI, no el veuran augmentat ni un sol euro i que en algun cas pot ser que baixi
un 0,40 i escaig. I el que hem fet avui aquí és un ajust tècnic que ens obliga la Llei. La
segona qüestió que jo crec que és important, perquè ho ha dit el senyor Falcó em sembla, i
el senyor Serrano, i de ben segur, de ben segur que és un problema d’una confusió. El
govern de Badalona no va pujar l’IBI un 10 %, el govern de Badalona el que va fer és en
base a una Llei d’una altra administració que obligava a Badalona i a tots els municipis
d’Espanya que estan en la mateixa situació, a aplicar aquesta pujada del 10 %, però no ho
vam fer d’iniciativa pròpia, això va ser una decisió d’una altra administració. I tercer punt
important, l’IBI, en el cas d’aquesta legislatura no ha pujat, s’ha actualitzat, s’ha actualitzat
sobre IPC. Per tant, aquesta és la realitat, sí que pot haver-hi alguna taxa que està per
sobre l’IPC, però l’IBI concretament s’ha actualitzat en alguns casos. Per tant, aquesta és la
línia d’actuació que nosaltres defensem, nosaltres creiem que als veïns no se’ls pot, mai,
però especialment en moments de crisi com l’actual, apretar-los amb impostos, i per això
estem duent a terme aquesta política de no pujar-ne. Creiem que és l’adequada, creiem
que és la necessària per als veïns en aquests moments, i és una qüestió ideològica. I per
tant, alguns entenen que està bé tenir impostos alts i és legítim, i altres entenem que quan
menys impostos tinguéssim, en global, estic parlant conceptualment, els veïns de
Badalona, doncs molt millor. Com he dit, gràcies i aquesta proposta queda aprovada amb
les abstencions.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les divuit hores i trenta mnuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 1 / 15-01-14 pag. 10
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

