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Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

SETZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari del 

Consell Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. 

Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia i les 

Imes. Sres. Tinentes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, 

Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 

Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier 

Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 

Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi 

Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i 

Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, 

Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i 

Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat 

Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen 

Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 

Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José 

Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel 

secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present l’interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les deu hores i deu minuts, aquesta sessió extraordinària convocada per tractar 

exclusivament de l’acord següent: 

 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

Proposta d'acord 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Única.- (01OF2016) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici del 2016 i successius 

de les ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre 

béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. 

Impost sobre l'augment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost 

sobre activitats econòmiques; núm. 2.1 Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2 Taxes per serveis de prevenció, 

extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. 

Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 

mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 

3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 

de companyia, i activitats de control i tramitació d’autoritzacions sanitàries 

d’establiments que per normativa ho requereixin; núm. 3.8. Taxes per prestacions de 

la Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris 

i cremació; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal 

i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o 
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l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis 

culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. 

Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 

3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 4. 

Contribucions especials; categories fiscals de les vies públiques de la ciutat; 

SOTMETRE les ordenances fiscals esmentades a informació pública per un termini 

de trenta dies hàbils. 

 

La Sra. ALCALDESSA, abans d’encetar l’ordre del dia, saluda el cònsol de 

França, i agraeix la seva presència en uns moments tan difícils per al seu país. 

Tot seguit, i tal com s’ha acordat amb els presidents dels grups municipals, 

fa arribar, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, el condol i el suport a la ciutat de 

París i al poble francès; i expressa el rebuig de Barcelona, una ciutat de pau, de 

solidaritat i de drets humans, contra totes les violències i atemptats. 

Informa, igualment, que han fet arribar a l’alcaldessa de París la 

disponibilitat i el suport de Barcelona. 

Abans d’encetar el contingut de l’ordre del dia, el Consistori fa un minut de 

silenci. 

 

El Sr. PISARELLO subratlla que avui se celebra aquest ple extraordinari per 

discutir la política fiscal de l’Ajuntament de Barcelona, la manera de finançar els 

serveis de la ciutat, i com es distribueix la càrrega d’aquest finançament en el conjunt 

de la ciutadania. 

Precisa que, en definitiva, es tracta de discutir el model de ciutat que 

defensa el Govern municipal, que des d’un primer moment ha estat garantir una 

política fiscal redistributiva, progressiva i més justa socialment i ambientalment. 

Manifesta que, en aquest context, una de les seves preocupacions principals 

com a govern era que aquesta política fiscal no colpegés les famílies que han patit 

més la crisi; i, alhora, que es pogués dialogar i consensuar amb les forces de 

l’oposició que comparteixen aquesta mateixa filosofia progressiva i redistributiva. 

Assenyala que, partint d’aquesta concepció, van fer una primera proposta 

d’ordenances fiscals, modesta i oberta al diàleg, amb un seguit de principis bàsics. 

Esmenta, en primer lloc, l’intent d’aturar la pujada lineal i indiscriminada d’impostos 

que s’ha produït a la ciutat els darrers quatre anys; per aquest motiu van proposar la 

congelació de l’IBI, el principal impost urbà, considerant que afavoria les rendes més 

baixes, així com la introducció d’un sistema de bonificacions i subvencions a fi que 

es tractés d’una proposta realment social i ambientalment justa. 

Afegeix que ho complementaven amb una proposta paral·lela que era 

l’actualització dels valors cadastrals, que al seu parer havia de servir per obtenir una 

fotografia progressiva del model fiscal. 

Indica que amb el diàleg amb la resta de forces polítiques es van adonar que 

hi havia marge per anar molt més enllà de la seva proposta inicial, i que podien fer 

una oferta més audaç de política fiscal i més propera a la filosofia del Govern. Per 

aquest motiu, van mantenir converses, fonamentalment amb les forces d’esquerra del 

Consistori, les mateixes que els van atorgar el vot per a la investidura i que van donar 

suport a la proposta d’ampliació pressupostària; i també contactes amb la societat 

civil, concretament amb la plataforma per una fiscalitat més justa, arran de les quals 

avui porten un nou plantejament d’ordenances fiscals que se sustenta, en primer lloc, 

en el principi que qui més té ha de contribuir més al bé comú. En segon lloc, 

assenyala que es tracta de preservar les classes mitjanes, que també han estat 
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durament colpejades per la crisi; i, sobretot, en un seguit de propostes que rescatin, o 

que contribueixin a rescatar, les persones i les famílies que han patit la conjuntura 

dels darrers anys. 

Destaca com a objectiu fonamental de la proposta aconseguir una fiscalitat 

que no només sigui socialment més justa, sinó ecològicament més efectiva i que 

ajudi a forjar una ciutat menys contaminant i, per tant, més saludable. 

Recapitula, doncs, que, entre altres aspectes, plantegen aturar la pujada de 

l’IBI i congelar-lo per a quatre de cada cinc llars de Barcelona. Altrament, proposen 

apujar entre un 4% i 6% l’IBI per a la petita minoria que té propietats entorn dels 

300.000 euros de mitjana de valor de mercat. 

Continua explicant que també proposen introduir un sistema de 

bonificacions i subvencions que permetin alleujar la càrrega fiscal de les famílies 

nombroses; aconseguir que els habitatges buits es puguin dedicar a lloguer social; 

fomentar l’activitat d’empreses que creïn ocupació estable; afavorir les empreses 

culturals, que han patit l’augment del 21% de l’IVA per part del PP; facilitar 

l’establiment de nous autònoms; beneficiar el petit comerç i el comerç emblemàtic i, 

fins i tot, les associacions i organitzacions de la societat civil o veïnats que 

organitzen festes populars. 

Posa en relleu que aquesta proposta no hauria estat possible sense les 

aportacions de la plataforma per una fiscalitat justa i les forces d’esquerra d’aquest 

consistori. 

Conclou que no es tracta d’una proposta d’ordenances fiscals tancada, sinó 

progressiva, socialment i ambientalment justa, oberta al diàleg i, per tant, que pot 

incorporar aportacions noves d’ara fins al desembre. 

Assenyala que si no aconsegueixen aprovar aquestes ordenances fiscals hi 

haurà una pujada d’impostos lineal per a tothom, que castigarà durament els sectors 

que pitjor ho passen. 

En conseqüència, manifesta que el Govern municipal estén la mà al diàleg a 

fi d’enriquir la seva proposta, amb l’objectiu de contribuir a generar una ciutat 

clarament més justa i a l’altura de les necessitats de bona part dels seus veïns i 

veïnes. 

 

La Sra. RECASENS retreu al Govern municipal la poca disponibilitat 

envers el seu grup. 

Dit això, considera que el tinent d’alcaldia ha fet un seguit d’afirmacions 

que no són certes, entre les quals la pujada indiscriminada d’impostos durant els 

darrers quatre anys, que qualifica de demagògia portada a l’extrem. 

Considera que els pilars en què es basa la política fiscal del Govern són molt 

aparents com a principis ideològics: qui més té més paga, la preservació de les 

classes mitjanes, rescatar les famílies que més han patit o una fiscalitat més justa. I 

adverteix que influir només en el 0,6% dels ingressos municipals amb la pujada de 

l'IBI no és sinònim de portar a terme una fiscalitat més justa. 

Altrament, creu que el Govern és erràtic i populista, que permanentment 

corregeix posicions, postulats i criteris, sense cap model de ciutat. I considera que 

amb aquesta política fiscal tan sols incideixen en un seguit de bonificacions fiscals i 

alguns canvis. 
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Destaca allò que l’anterior govern va introduir ja el primer any de mandat, 

com ara l’actuació sobre col·lectius vulnerables, l’avaluació de les condicions de les 

famílies per establir les actuacions, sobre la gent gran, o les persones vídues, 

vinculant l’IBI a la seva renda; les famílies monoparentals amb fills menors a càrrec 

o les famílies nombroses i monoparentals amb membres amb discapacitat. Afegeix 

que també van aconseguir l’exempció de pagament de l’impost de la plusvàlua a 

famílies que havien perdut el seu habitatge per dació en pagament —729 casos en 

dos anys—. Igualment, es refereix a les bonificacions que van establir a l’IAE i 

l’ICIO per a les empreses que generessin llocs de treball; bonificacions en l’impost 

de circulació als vehicles elèctrics, i les taxes dels tests d’alcoholèmia i de 

drogodependències o de caixers automàtics. 

Subratlla, doncs, que el Govern municipal es limita, amb aquesta proposta 

d’ordenances fiscals, a fer una pujada selectiva de l’IBI, que augura que acabarà 

malament, especialment pels valors cadastrals desfasats que hi ha a la ciutat, fixats el 

1998 i 1999. En aquest sentit, fa notar que el Govern és conscient que l’any vinent 

s’entra en una revisió cadastral. 

Conclou, per tant, que avui fan passes enrere amb una política fiscal sense 

model. 

En definitiva, considera que s’estan creant greuges i es perd la progressivitat 

i l’equitat fiscal que hi havia fins ara a la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS manifesta que després d’analitzar detingudament la 

proposta d’ordenances fiscals del Govern no hi sap veure ni les mesures socialment 

justes que proclamen, i encara menys les sostenibles ambientalment. 

Entén que han perdut l’oportunitat de fer l’actualització de les ordenances 

fiscals —que no es fa d’ençà del 2012—, tenint en compte que les circumstàncies de 

bona part de la ciutadania han canviat. Així, posa de manifest que actualment hi ha 

un repunt de la crisi, en què qualsevol mesura pot afectar favorablement determinats 

sectors econòmics per afavorir no només la millora de les condicions de vida de 

moltes persones, sinó també el rescat de molts sectors econòmics que creen ocupació. 

Considera, atès que Barcelona és solvent econòmicament, que ara era el moment 

d’ajudar-los amb una rebaixa fiscal, que el seu grup ha reclamat reiteradament, i que 

s’hauria pogut fer d’una manera progressiva. Constata, tanmateix, que en la proposta 

del Govern la progressivitat no és real. 

Assenyala que el grup de Ciutadans va fer arribar al Govern proposicions 

favorables als sectors del comerç i les pimes, que són els que creen ocupació, però 

que han estat els més castigats per la crisi. Altrament, corrobora que en la proposta 

del Govern no hi ha cap mesura que afavoreixi la reactivació econòmica d’aquests 

sectors. 

Quant a la progressivitat de l’IBI que ofereix el Govern, manifesta que 

tampoc no l’han sabut veure. 

Posa de manifest que, segons els càlculs que ha fet el seu grup, i en funció 

de la mesura que els ha ofert el grup del PSC, l’increment de l’IBI es concretaria en 

uns trams determinats; així, es produiria un augment del 3,9% en el cas dels 

habitatges amb un valor cadastral entre 100.000 i 300.000 euros, que a Barcelona són 

126.476, independentment de les rendes dels propietaris. Entén, per tant, que s’està 

carregant un increment de l’IBI d’una manera injusta. Igualment, fa notar que també 

es proposa un increment de l’IBI d’un 5% a 13.227 habitatges de més de 300.000 

euros de valor cadastral, seguint el mateix criteri. 

Considera, per tant, que han establert uns percentatges d’increment d’aquest 

impost sense discriminar els ingressos de les persones que viuen en aquests 

habitatges. Altrament, manifesta que el seu grup troba més encertat, tal com va 

proposar, establir una rebaixa de l’IBI amb caràcter general, que hauria repercutit 
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transversalment en totes les economies domèstiques; establint progressivitat en 

funció de les rendes i no del valor cadastral dels immobles. 

Afegeix que també han fet arribar al Govern altres suggeriments vinculats a 

la reducció fiscal de la plusvàlua, que justifiquen, entre altres raons, per l’oportunitat 

del moment, ja que el valor dels immobles ha patit una davallada generalitzada que 

ha situat el seu valor a nivell de fa deu anys. Per tant, consideren contradictori que 

aquest impost gravi la venda d’immobles que, en realitat, han perdut valor. 

Al·lega que no es comprèn el manteniment d’aquest impost, i remarca que 

està qüestionat pels experts perquè suposa una fiscalitat doble i, a més, algunes 

sentències el consideren inconstitucional perquè entenen que no es pot gravar dues 

vegades un mateix concepte, ni allò que no ha tingut un autèntic increment de valor. 

Conclou que la proposta del Govern no s’ajusta a les necessitats del conjunt 

de la ciutadania i que no aporta cap millora, motiu pel qual hi votaran en contra. 

 

El Sr. BOSCH expressa que l’objectiu bàsic del seu grup és procurar una 

vida millor a la ciutadania i aconseguir una ciutat més justa. 

En aquesta línia, fa avinent que quan es va parlar d’anar cap a la congelació 

fiscal dels impostos de Barcelona van considerar que no era una perspectiva bona, 

atès que tant la formació que governa com la seva es van presentar a les eleccions 

amb un missatge de transformació social i de canvi; altrament, fa notar que la 

congelació fiscal no encaixa gens amb aquest postulat. 

Van considerar que calia idear un sistema més progressiu, tal com deia el Sr. 

Pisarello, però que no significa més car; i van demanar un sistema imaginatiu a fi de 

vèncer les desigualtats, sabent les limitacions del sistema fiscal en qualsevol 

ajuntament. 

Quant als acords que van establir amb el Govern, creu que van en la bona 

direcció, entre els quals esmenta la consecució del 95% de rebaixa de l’IBI als 

comerços emblemàtics; la rebaixa en la taxa de desenganxament de la grua, del 50% 

al 25% de la taxa; o el 10% de rebaixa de la mateixa taxa per a aquells conductors 

que no hagin tingut cap multa el darrer any. Afegeix a aquests avenços en la bona 

direcció la bonificació a totes les pimes que facin contractacions estables. 

Tanmateix, considera que cal pensar molt més el tractament que s’ha donat a 

l’IBI, ja força alt a Barcelona, el sisè de l’Estat espanyol. Destaca, també, la 

solvència financera d’aquest ajuntament, i consideren que no hi havia una necessitat 

peremptòria de descongelar l’IBI i que es podria haver fet d’una altra manera. 

Desestima com una bona solució la pujada selectiva de l’IBI, i diu que estan 

convençuts que la progressivitat es pot aconseguir d’altres maneres, com ara 

enfocant-la en funció de la renda de les rendes més baixes, especialment tenint en 

compte que les finances d’aquest ajuntament no obliguen a incrementar la recaptació 

per aquesta via. 

Observa que amb la descongelació dels IBI més elevats que proposa el 

Govern —a partir d’una valoració cadastral de 100.000 euros, que significa el 22% 

dels immobles de la ciutat— està adreçant el missatge que aquests habitatges estan 

ocupats per gent rica, i que no dubta a qualificar d’agosarat. Igualment, fa notar que 

un 22% no és una minoria, com pretenen, i ho compara amb el percentatge de vots 

que Barcelona en Comú va aconseguir en les eleccions municipals. 

Adverteix que aplicant aquest criteri poden entrar en franques 

contradiccions en la definició de la pujada selectiva de l’IBI, atès que pot afectar gent 

gran que ha rebut el pis per herència, mentre que en altres casos es pot congelar l’IBI 

a un empresari amb diversos habitatges turístics amb un valor cadastral inferior 

cadascun d’ells, només per posar un exemple. Entén que aquestes contradiccions 

haurien de comportar una reflexió seriosa. 

Diu que estan convençuts que la progressivitat s’ha de basar en la renda, que 
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és el valor que defineix els impostos progressius, i no pas en el cadastre. Altrament, 

es mostra partidari d’aplicar mesures imaginatives que ajudin les persones amb 

menys renda; és a dir, afirma que els impostos han de ser progressius sobretot per la 

banda baixa. 

Fa avinent a la Sra. Recasens que la funció d’ERC en aquesta cambra no és 

la d’ajudar el Govern, tot i que si convé ho farà, sinó treballar per la ciutat i, per 

aquest motiu, no volen ser un obstacle a aquestes ordenances fiscals. Remarca que si 

hi votessin en contra, com faran CiU, Ciutadans i el PP, els impostos encara pujarien 

més —i entén que tots aquests grups ho saben—, atès que l’IBI no afectaria només el 

20% d’immobles, sinó el 100%. 

Conclou, per tant, que el seu grup no vol aquesta situació i que s’abstindrà, 

un posicionament que permet continuar parlant d’aquest assumpte. 

 

El Sr. COLLBONI al·lega que, en matèria de política econòmica, el seu 

grup té moltes divergències amb la manera com es tracten els sectors del comerç o de 

l’hoteleria; alhora, reconeix que comparteixen amb el Govern municipal la idea de 

progressivitat fiscal, i de fer un esforç de pedagogia a la ciutadania quant al model 

Barcelona, de destacar que la ciutat que avui tenen, equilibrada, amb inversió 

pública, amb despesa social creixent, ha estat gràcies a un sistema fiscal fort. En 

conseqüència, ratifica que el seu grup mai no farà un discurs en contra de la fiscalitat 

en termes generals, ni dirà que els impostos són dolents, com pretenen alguns 

arguments dels grups de dreta. 

Puntualitza que el seu grup és favorable a un IBI progressiu, relacionat amb 

el valor cadastral. Admet que no és un impost perfecte, ni que pugui demostrar la 

progressivitat o els increments de la renda en tota la seva extensió, però és el que 

tenen. 

Precisa que avui voten la tramitació de les ordenances fiscals, no l’aprovació 

definitiva, però el que és evident és que avui eviten la pujada lineal i indiscriminada 

al 100% dels habitatges de Barcelona, i fer que el 20% pagui allò que hauria 

repercutit en la totalitat d’immobles si s’haguessin mantingut les ordenances del 

govern anterior. 

No obstant això, manifesta que els preocupa la feblesa del govern en 

plantejar els acords, i que l’hagin d’obligar a negociar i a dialogar amb la resta de 

grups. En aquest sentit, entén que hi ha marge per a l’acord en matèria fiscal entre els 

grups del Consistori, tot i que el Govern, ja sigui per precipitació o per manca de 

diàleg, fins que no constata que la seva proposta és derrotada, no s’asseu a negociar. 

En conseqüència, demana al Govern que canviï d’actitud, i que no s’hagin 

de tornar a convocar plens extraordinaris arran de la poca determinació a l’hora 

d’establir diàlegs i acords amb la resta de grups de l’oposició, imprescindibles per 

tirar endavant la ciutat. 

Apunta que les propostes que ha aportat el seu grup no només van en la línia 

de l’IBI progressiu, sinó també en coherència amb la voluntat de reactivació de 

l’economia i la reducció de les desigualtats; en aquest sentit, expressa que les rendes 

més baixes han passat del 21% al 41% a Barcelona arran de la pitjor crisi que ha 

viscut el país els darrers vuitanta anys; altrament, les rendes més altes s’han 

incrementat del 7% a l’11%. 

Tenint en compte aquest context, pregunta si no consideren adient que es 

faci pagar als qui més tenen, als qui s’han enriquit malgrat la conjuntura; si no veuen 

clar que se’ls demani un esforç de solidaritat amb la ciutat. Confirma que el seu grup 

n’està convençut, que ho han de fer per poder aconseguir que els nous emprenedors 

paguin zero impostos el primer any d’activitat com una manera d’arrelar l’activitat 

econòmica a la ciutat, i evitar que la gent jove hagi de marxar per endegar les seves 

iniciatives, o establir l’IBI cultural reduït, amb bonificacions de fins al 90% per a les 
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empreses de la indústria cultural que reverteixin a la ciutat, una actuació 

absolutament contraposada a l’establiment de l’IVA cultural del 21%, que fragmenta 

la indústria cultural arreu del país. 

Finalment, destaca que avui voten la tramitació de les ordenances fiscals, 

que significa poder debatre, i avança que el seu grup serà flexible quant a les seves 

propostes en benefici de l’acord. Insisteix, però, que avui estan votant que no s’apugi 

linealment l’IBI, és a dir, al 100% de la ciutadania. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ refusa els arguments d’aquells qui alerten que si 

no s’aproven aquestes ordenances esdevindrà el caos, ja que és ben evident que hi ha 

altres ordenances possibles i en direcció diametralment oposada a les que defensa el 

Govern de la ciutat, que són certament continuistes, al seu parer. 

Justifica aquesta afirmació perquè aquesta fiscalitat ratifica que Barcelona 

continuarà sent la ciutat amb els impostos més cars d’Espanya. Entén que és un 

parany proposar la congelació de l’IBI a la immensa majoria de valors cadastrals, el 

80%; en aquest sentit, recorda que els darrers anys s’han revisat les quotes a pagar 

per aquest concepte cada exercici, i que ha significat que, els darrers quatre anys, la 

recaptació de l’IBI a Barcelona s’ha incrementat d’un 25%, tot i que sempre se 

n’anunciava la congelació. Afegeix que els darrers quatre anys de mandat socialista, 

la recaptació d’aquest impost també va mantenir el parany de la congelació de 

coeficients, malgrat que es va incrementar d’un 30%. 

Tanmateix, aquests arguments no afecten cent quaranta mil valors cadastrals 

d’immobles que, segons afirma el tinent d’alcaldia, pertanyen a persones amb rendes 

elevades; i replica que tots es podrien felicitar si a Barcelona existís tal nombre de 

famílies riques. Fa notar al Sr. Pisarello que és una confusió partir del principi que 

ser propietari d’un immoble amb un determinat valor cadastral està vinculat a una 

renda elevada, atès que l’habitatge pot provenir d’una transmissió patrimonial 

anterior o d’altres conseqüències. 

Posa en relleu que a Barcelona la ciutadania paga impostos i taxes de 

primera, però no tots els serveis que rep ho són, i no sempre es manté una 

proporcionalitat entre les càrregues fiscals i els serveis que es reben. 

Es refereix, també, al fet que l’impost de plusvàlua és qüestionable, ja que 

està distorsionat per la realitat del mercat, i perquè algunes controvèrsies jurídiques 

el consideren un doble gravamen. 

Observa que cap grup municipal no ha parlat de les taxes i, en aquest sentit, 

remarca que Barcelona continua sent la ciutat que té, per exemple, un servei de grua 

més car d’Espanya o les zones d’aparcament blaves i verdes que més recaptació 

suposen. Igualment, destaca que el model de mobilitat de la ciutat l’ha convertida en 

una zona blava gegant, pintada de verd, ja que únicament el 7% de les places 

d’aparcament de pagament són d’ús exclusiu dels veïns. 
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Afegeix que en el cas de la taxa per incineració no s’introdueixen 

modificacions substancials, tot i que es va incrementar durant els darrers anys fins a 

un 15%. Igualment, es refereix a l’increment de les taxes de mercats, que augmenten 

per damunt de l’IPC. 

Reconeix, però, que es rebaixa d’un 16% la taxa de les proves 

d’alcoholèmia; i d’un 5% si es condueix sota els efectes de les drogues, i fa notar que 

en ambdós casos es justifica la rebaixa perquè s’han optimitzat els costos del servei. 

Pregunta, per tant, perquè no han intentat fer el mateix amb el servei de grua, entre 

altres serveis municipals. I conclou que els qui sortiran més beneficiats de la rebaixa 

de taxes seran els conductors que donen positiu en drogues o alcoholèmia. 

Acaba la seva intervenció posant de manifest que les que acaba d’expressar 

són algunes de les raons que justifiquen el vot contrari del grup del PP. 

 

La Sra. LECHA avança que el grup de la CUP atorga un vot de confiança i 

el seu suport per tirar endavant les ordenances. Justifica aquesta actitud perquè 

confien en la voluntat i el compromís de negociar i incidir en les línies polítiques que 

introdueixin la progressivitat en l’IBI, a fi de gravar els qui tenen més recursos. 

Entenen que no s’ha de tenir cap contemplació amb els habitatges propietat 

de bancs, immobiliàries o entitats financeres, molts dels quals estan buits, i penalitzar 

els qui es lucren del dret fonamental a l’habitatge i, alhora, posar en circulació 

aquests habitatges a fi que entrin a formar part del parc d’habitatges de lloguer 

públic. 

Consideren que cal revertir una de les estafes del capitalisme amb la 

introducció de criteris de renda o delimitacions en l’IBI per a aquelles persones 

castigades per la crisi i que tenen com a única propietat l’habitatge habitual. Diu que 

són conscients que, ara com ara, és complicat introduir aquests criteris, però no s’ha 

de deixar que les lleis coartin la voluntat popular, atès que les lleis han de servir al 

poble i no a les corporacions. 

Afegeix la consideració que les taxes han de ser un instrument per revertir el 

model de ciutat, millorar les condicions de vida de la classe treballadora; un model 

que, recorda, han ajudat a crear alguns dels socis del Govern municipal i altres 

formacions del Consistori. 

Addueix que les taxes als vehicles de tracció mecànica que recapta aquest 

ajuntament s’han de destinar a la millora i optimització del transport públic; i afegeix 

que l’evidència que cal reduir el model de transport privat es palesa en l’alerta 

sanitària per contaminació que té contínuament Barcelona. 

Posa èmfasi igualment en el fet que el transport públic és el mitjà utilitzat 

per les classes populars i, per tant, és imperatiu que les taxes s’emprin en la millora 

de la seva qualitat, especialment arran de les retallades dels últims anys. 

Conclou, per tant, que cal penalitzar l’ús del vehicle privat i afavorir 

l’abaratiment, i la gratuïtat, en segons quins casos, del transport públic; altrament, 

s’està castigant doblement la ciutadania. 

De la mateixa manera, entenen que és positiu reduir l’impost per a vehicles 

elèctrics, però remarca que això implica l’aposta per una mobilitat pública i 

col·lectiva. Afegeix que la recaptació per zones blaves d’aparcament ha de servir 

també per a la millora del transport públic; i avança que aquest serà un dels seus 

principals arguments en el debat dels pressupostos del 2016. 

Defensa que s’insisteixi en taxes com ara la d’escombraries, tenint en 

compte els sectors que exploten la via pública i que provoquen la degradació de 

l’espai urbà. Puntualitza que no parla precisament del col·lectiu de manters, sinó dels 
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lobbys que han marcat l’agenda pública, és a dir la marca Barcelona que la majoria 

de grups d’aquest consistori han promogut. 

Manifesta que accepten aquesta tramitació de les ordenances fiscals, 

especialment perquè creuen que s’han de revertir les velles polítiques de la dreta que 

han imperat els darrers anys. Consideren que és fonamental acabar amb el model 

basat en l’afavoriment dels lobbys empresarials i hotelers, i disposar d’un model de 

fiscalitat equitativa que beneficiï les classes populars. 

Precisa que han acceptat les ordenances proposades pel Govern i el període 

d’esmenes que s’obre fins a l’aprovació definitiva el desembre, i posa de manifest la 

voluntat de continuar dialogant amb el gerent o el comissionat d’Economia a fi 

d’introduir millores per poder emetre un vot favorable en l’aprovació definitiva. 

Recorda que la CUP es va comprometre a donar suport al Govern a tot allò 

que signifiqui polítiques rupturistes, sempre que s’estableixi diàleg. Tanmateix, 

observa que diverses persones del Govern municipal els continuen menystenint. En 

aquest sentit, afirma que la política dels fets consumats i de les xarxes socials no és la 

seva; per tant, reitera que es trobaran en el diàleg, no pas si les coses continuen com 

volen algunes persones. 

Finalment, recalca que el vot de confiança que avui atorguen al Govern de la 

ciutat cal que sigui referendat amb un aprofundiment en la reversió del model de 

ciutat marca Barcelona, i que sigui en benefici dels veïns i les veïnes de la ciutat. 

 

El Sr. PISARELLO diu que entén parcialment que els grups de CiU i del 

PP, especialment, se sentin incòmodes amb la proposta d’ordenances fiscals del 

Govern, atès que no s’inscriu en el que han defensat els uns i els altres en els governs 

de la ciutat i de l’Estat. 

Al Sr. Fernández Díaz, que postula la rebaixa dels impostos, li recorda que 

el PP ha estat el partit de les amnisties fiscals vergonyoses per a Rodrigo Rato, 

Bárcenas o Pujol; el partit que s’ha negat a publicar la llista de defraudadors. Per 

tant, el convida, en comptes de parlar de la taxa de la prova d’alcoholèmia, a fer-ho 

de política fiscal en sentit ampli, i a analitzar la política fiscal del PP. 

Fa avinent a la Sra. Recasens que l’IBI havia pujat a la ciutat d’una manera 

lineal i automàtica, certament amb bonificacions i subvencions; és a dir, el Govern de 

CiU havia previst un increment lineal del 10% per a tothom. Altrament, el govern 

actual pretén aturar aquesta pujada perquè no hi està d’acord. 

Tot seguit, mostra el seu desconcert per la intervenció de la Sra. Mejías, 

tenint en compte que en les converses que van mantenir per a la reelaboració de la 

proposta d’ordenances fiscals van estar d'acord amb moltes coses. Tanmateix, 

confirma que avui ha percebut un canvi inesperat de posició en alguns aspectes. 

Precisa que allò que avui volen posar de manifest és que si no s’aproven les 

ordenances fiscals, la recaptació de l’IBI d’immobles amb un valor cadastral fins a 

60.000 euros, incrementaria la recaptació en dos milions d’euros més; mentre que a 

aquells que estan per sobre d’aquest valor cadastral se’ls hauria d’aplicar el topall de 

6%, cosa que incrementaria la recaptació en 7,5 milions d’euros. En conseqüència, 

recalca que si no s’aproven les ordenances s’incrementaria de deu milions d’euros la 

recaptació de l’IBI, i afectaria sobretot els patrimonis més vulnerables. 

Reconeix que l’IBI no és un impost perfecte, ja que de la congelació també 

se’n beneficaran entitats financeres que tenen oficines amb valors cadastrals molt 

baixos; però fa notar que, altrament, existeix una política de multes a les entitats 

financeres amb habitatges buits. 
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Puntualitza que els immobles amb uns valors cadastrals entre els 100.000 i 

els 300.000 euros tenen un valor de mercat que oscil·la entre els 350.000 euros i un 

milió d’euros, i que sobre aquests recaurà un increment de l’IBI entre el 3,9% i el 

5%, que justifica pel principi de justícia fiscal. 

Reitera que a aquesta proposta d’ordenances es poden incorporar molts 

aspectes, atès que avui es tracta només d’iniciar la seva tramitació, oberta a molts 

dels canvis que han plantejat la CUP, ERC, PSC i també Ciutadans. Consideren, 

doncs, que és una alternativa clara a un model de política fiscal molt més regressiu i 

que castigaria molt més les classes mitjanes i les rendes més baixes de la ciutat. 

 

La Sra. RECASENS considera que el tinent d’alcaldia manté un cinisme 

preocupant. 

Li recorda que el 12 de gener de 2012 aquest ajuntament va acordar retallar 

l’IBI imposat pel Govern de l’Estat, i recalca que mai el Govern de CiU va permetre 

l’increment d’un 10% de l’IBI decretat per l’Estat. 

Diu que està perplexa per l’embolic del Govern amb la fiscalitat; i considera 

que avui assisteixen a la reedició d’un tripartit en aquest ajuntament. Aprofita per dir 

que l’ha sorprès la ignorància de què ha fet gala el grup del PSC després de tants 

anys de governar la ciutat; o la incoherència d’ERC, i tot i que reconeix que 

l’exemple que el Sr. Bosch ha posat és bo, amb l’abstenció del seu grup permet que 

s’actuï en unes suposades ordenances que no se sap com acabaran. 

Finalment, observa que el grup de la CUP elabora un gran discurs però, a 

canvi, la seva influència ha estat nul·la. 

Recorda al Govern que disposa del mecanisme per actuar sobre el tipus 

impositiu, sense trencar l’equitat fiscal que sempre s’ha mantingut a la ciutat. 

Altrament, amb la proposta del Govern es trenca aquesta equitat i es castiga 

fiscalment. 

 

La Sra. MEJÍAS respon al Sr. Pisarello que Ciutadans volia anar més enllà. 

Entén que el Govern pretén congelar l’IBI en un determinat sector de valor cadastral 

i incrementar-lo en un altre, indiscriminadament i injustament. Altrament, precisa 

que el seu grup volia una mesura molt més àmplia, rebaixar el tipus de manera que 

tothom se’n beneficiï, cosa que el Govern no ha volgut. Afegeix que el Govern 

tampoc s’ha avingut a la supressió de la plusvàlua, avalada fins i tot per sentències 

del TSJC. 

Diu que no acaben de comprendre quines són les mesures que proposen que 

milloraran les condicions dels petits i mitjans empresaris; alhora, fa notar que els 

comerços emblemàtics necessiten una reforma legal i no una rebaixa fiscal. 

 

El Sr. COLLBONI demana als grups de la dreta que canviïn la seva intenció 

de vot si volen evitar un increment indiscriminat de l’IBI al 100% dels immobles. 

Recorda el precedent de l’intent del Govern de l’Estat de decretar un 

increment del 10% lineal de l’IBI, vulnerant l’autonomia local de Barcelona, fent 

pagar a la ciutat la mala gestió de l’Ajuntament de Madrid; o que durant el govern de 

CiU a la ciutat l’increment de la recaptació de l’IBI ha pujat catorze punts. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa que no sap si és ignorància o mala fe 

plantejar que el Govern de l’Estat practica revisions de l’IBI o dels valors cadastrals 

a l’alça, quan el que fa és deixar triar als ajuntaments una doble via d’obtenir 

ingressos, així, poden optar entre revisar els valors cadastrals o definir els seus 

coeficients propis. Recorda que Barcelona va optar per incrementar els valors 

cadastrals, i si hagués volgut un efecte neutre o a la baixa de la recaptació, fins i tot, 

tenia la possibilitat de rebaixar el coeficient de l’IBI tal com proposava el PP. 
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Creu que el certament vergonyós és que els últims anys Barcelona hagi 

tingut més transferències de l’Estat, però que continuï sent ciutat amb la fiscalitat 

més cara de l’Estat; que aquest ajuntament tingui superàvit i, a canvi, el Govern 

continuï apujant els impostos i les taxes. 

Insisteix que la rebaixa de l’IBI és factible si s’acompanya d’una millora de 

la gestió, introduint una progressivitat veritable i sentit social en la fiscalitat amb 

bonificacions i subvencions als sectors més vulnerables, tal com va fer el PP el 2012 

en introduir la bonificació del 50% de l’IBI a les persones vídues amb ingressos 

inferiors a 900 euros a Barcelona. 

 

La Sra. LECHA apunta que la trajectòria de CiU els darrers anys, que ha 

imposat retallades sobre els drets més bàsics, ha influït negativament en la vida de 

moltes persones de la ciutat. I replica les apreciacions de la Sra. Recasens dient que 

la CUP no ve a aquesta cambra a influir o a imposar, sinó a dialogar per millorar la 

vida de les persones i, sobretot, de les classes populars. 

 

El Sr. PISARELLO diu que estan molt satisfets de poder tirar endavant i 

continuar amb el diàleg per aturar la pujada indiscriminada de l’IBI i obrir la 

possibilitat d’aplicar una política fiscal més progressiva, que beneficiï els sectors més 

castigats per la crisi i que penalitzi els qui més tenen. 

 

En vista del resultat d’empat de dues votacions, l’alcaldessa exerceix el vot 

de qualitat previst a l’article 86.3 del ROM, votant a favor de la proposta d’acord. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 

Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les 

Sres. Benedí i Capdevila. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les dotze hores. 


