
En  primer  lloc,  des  del  Grup  Municipal  de  TfB  volem  manifestar  la  nostre
disconformitat  a  la  manera  en  que  s’han  tornat  a  exposar  i  debatre  les
ordenances  fiscals  per  al  proper  any.  Per  a  nosaltres els  plens en el  que es
tracten les ordenances  i el pressupost són dels més importants ja que tenen un
efecte  directe  i  mesurable  en  la  vida  dels  ciutadans  i  ciutadanes  del  nostre
municipi.  No  creiem  que  la  manera  en  la  que  s’han  contestat  les  nostres
propostes  que  després  detallarem,  la  manca  de  receptivitat  de  l’equip  de
govern vers les mateixes, el continu intent de menysprear la proposta de TfB
en aquest, i d’altres temes, siguin una bona línia per arribar a acords de ciutat .
L’intent, fallit, de l’equip de govern de mostrar la nostra proposta com inviable
és per nosaltres un exemple més d’un govern municipal que creu que la majoria
absoluta que té en aquesta sala plenària li dona potestat per a fer i desfer amb
el títol de posseïdors d’una veritat absoluta. Res més lluny de la realitat i  el
temps, aquesta eina que tot ho posa a lloc, ens traurà o donarà la raó.  Badia és
un projecte en el temps que necessita de les aportacions i idees de tothom. I,
avui, en aquesta sessió, veurem com el corró del nombre de vots passarà per
sobre  de  la  proposta  realista  i  raonada.  D’aquesta  posada  en  escena  que
vostès faran de la seva majoria només surt perdent Badia. 

En  segon  lloc,  tornem  a  tenir  davant  nostre  un  projecte  d’ordenances  que
hauria  d’anar  acompanyat  d’un de pressupost  pel  2021.  El  debat  sobre què
ingressem i com ho gastem haurien d’anar plegats. Li diem perquè és el nostre
plantejament al respecte. I el proper any tornaran a fer el mateix. I ens diran
que es millor així; que una cosa no té res a veure amb l’altre. Però es cert que
saber que necessito gastar em dona una idea del que haig de recaptar i si això
darrer és possible. Vet aquí una relació dinàmica entre ingressos i despeses. I
avui, una vegada més, només tenim una part de la balança. 

Però no pateixin que aquesta proposta d’ordenances sortirà endavant, malgrat
el  nostre  vot  negatiu,  que  ja  els  avancem,  les  nostres   consideracions  i
al·legacions. El que volem reflectir amb aquesta intervenció és que hi havia una
altra possibilitat i que, lluny d’intentar arribar a un acord, vostès s’han dedicat a
dinamitar tots els ponts....Creiem que potser és una estratègia partidista que els
doni  fruits  pel  fet  d’allunyar-se  de  TfB,  però  els  ben  assegurem  que  no  és
beneficiosa  pel  municipi  perquè  estem  segures  que  moltes  de  les  nostres
propostes en aquest i d’altres temes són valuoses, viables, positives, realistes i
necessàries  per  redreçar  el  nostre  municipi.  Si  no,  no  estaríem aquí.  D’això
també  poden  estar  ben  segures.  Per  això,  el  continu  rebuig  sense  una
argumentació més enllà d’això és el que nosaltres pensem, o es el que podem
fer,  s’acaba  convertint  en un menyspreu a  les  nostres  propostes  que volem
manifestar en aquesta intervenció.



Vostès proposen pujar el tipus d’IBI del 0,78 al 0,84. Ja fa temps que hauríem
d’haver  arribar  a  un acord més enllà  de cada legislatura per  pujar  l’IBI  i  les
bonificacions possibles en cas de dificultats d’impagament. Estem en un 0,84
que no és un tipus impositiu excessiu. Però el que us hem demanat era no fer-
ho el proper any i esperar a veure com evoluciona la situació econòmica. Pujar
l’IBI  a  Badia  el  proper  any  no  ens  sembla  adient  ni  molt  menys  efectiu.  La
recaptació  prevista  amb aquest  nou tipus  pujarà  uns  100.000 €.  Vostès  ens
demanaven una alternativa a aquesta xifra;  es a dir,  ¿si  no pugem l’IBI  d’on
traurem els diners? Ens preguntava la Sra. Jiménez a la CI. Potser la pregunta
estava mal formulada i  hauria estat millor preguntar-se on haig de deixar de
gastar 100.000 € del pressupost del proper any. Elaborar un pla de contingència
d’hores extres, eliminar despeses en festes, alguna inversió en material, alguna
obra que pugui esperar, etc .. Hi hauran despeses que augmentaran com el sou
dels  treballadors  públics  (0,9  %  tenim  entès),  però  d’altres  com
subministraments, subvencions, sous dels càrrecs polítics, assignacions a Grups
Municipals,  despeses  de  representació  i  supèrflues,  despeses  en  estudis  o
inversions  que  poden  esperar....  Veuen  com  és  molt  important  debatre
ingressos i despeses a l’hora! Ambdós són les dues cares d’una mateixa moneda
que  ha  de  quadrar.   I  nosaltres  hi  voldríem  col·laborar;  posar  el  millor  de
nosaltres  mateixos;  però  vostès  no  ens  deixen.  Sota  l’aparença  d’escoltar
l’opinió de Totes fem Badia, fan un buit a les propostes que només mostra un
menyspreu que creiem que no cal en política ni a la vida. 

Com a exemple, els direm que TfB no hem fet de la pandèmia actual instrument
de critica política. Al contrari, vàrem donar el millor de nosaltres mateixes en el
desenvolupament del Pla De Reconstrucció i hem estat al costat de qui treballi
en la línia per mitigar el dolor que el virus està portat a la nostra societat. Al
costat de l’equip de govern, del treballadors de la casa, de la direcció del CAP,
dels companys i companyes de l’AAVV, de les persones al front de les diferents
associacions del voluntariat de  Badia, de Protecció Civil, del voluntariat social,
de  Creu  Roja,  dels  clubs  esportius....Estem  aquí  per  ajudar  en  tot  allò  que
podem   en  la  lluita  contra  la  pandèmia  més  enllà  del  debat  polític  i  la
discrepància. Quan creiem que cal fer “pinya” pel bé del municipi sempre ho
hem fet, més enllà de colors partidistes. I per això, els recordem la nostra feina
en el pla de reconstrucció per que aquesta formació (TFB) no es distingeix de
defensar el NO per el NO com vostès s’entesten a fer públic. Totes fem Badia
diem sí quan toca i no quan també toca. Sense por ni deutes externs, ja que
només ens devem a Badia i els seus ciutadans. I avui toca dir que no. Avui tenim
discrepància en les ordenances perquè pensem que si ens haguéssim escoltat,
una mica més avui Badia sortiria reforçada....La nostra proposta de no apujar l



l’IBI aquest any i acordar pujades futures els propers de la legislatura en funció
de l’evolució de la situació creiem que és una manera de ser realistes i que la
ciutadania senti que el que fem aquí està acord amb l’actual situació. Pujar a
l’actual situació un impost lineal com l’IBI on la renda o situació familiar no té
cap mena d’influència no ens sembla adient des d’una perspectiva progressista
d’esquerres.

La resta d’impostos no es toquen gaire....Creiem que es coherent amb el que
estem dient respecte a l’IBI. No és moment per apujar la pressió fiscal en Impost
de construccions, taxes i demés. Això ens sembla correcte i per això no hem fet
cap mena de plantejament al  respecte....I  podríem dir  que es podrien haver
buscat  fórmules  per  treure  els  100.000€  mitjançant  un  augment  d’algunes
taxes....Però no ho hem fet. Ni vostès tampoc. Per què potser la pregunta estava
mal formulada.

Ara bé, respecte al Impost de Construccions i Obres vàrem acordar que faríem
una nova redacció del punt 6.3 de l’ordenança fiscal nº 5 on s’estableix que:
“Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès
o  utilitat  municipal  per  concórrer-hi  circumstàncies  socials,  culturals,  històric
artístiques o de foment de l’ocupació (queden incloses la construcció de nous
locals  comercials,  les  primeres  obres  de  condicionament  posteriors  a
l’adjudicació mitjançant subhasta i les d’ampliació de tots els locals de propietat
municipal, com les obres de les parades del mercat municipal) que ho justifiquin,
podran gaudir d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost en els termes
que a continuació s’indiquen: 

 

a. La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.“

La idea era exposar amb més claredat quan una obra es pot considerar d’interès
municipal per a que el ple pugui reduir la taxa del  Impost de Construccions i
Obres el 95 % com va passar amb la caserna de la Guardia Civil. Pensem que no
estem  en  un  municipi  on  sobren  els  ingressos,  però  tenir  una  ordenança
redactada d’aquesta manera pot generar situacions com les viscudes en aquest
any. La setmana passada van presentar a la ciutadania una modificació del pla
d’ordenació urbanístic que implica un trasllat de l’actual centre comercial ubicat
a l’avinguda Costa Brava i  carrer Eivissa.  Aquesta obra generarà unes taxes i
drets....I  d’altres  que  esperem  que  es  faran  al  municipi  en  el  nostre  escàs
terreny municipal  com els pisos de lloguer del  carrer  Saragossa,...No pensen



vostès que valia la pena fer el nou redactat per deixar les coses més clares i
evitar el que va passar fa uns mesos? I ens diuen ara que ja està bé així ja que
no  es  pot  definir  millor  “interès  municipal”.  Però  al  text  inclou  centres
comercials,  ....  com a  possible  beneficiaris  d’aquesta  reducció  de  l’impost....
Nosaltres pensem que una més clara i concisa és imprescindible. Aquí també
s’ha desdit d’allò parlat i han dit que no es podia canviar.

La  única  taxa  que  toquen  és  les  que  afecten  a  l’ús  de  les  instal·lacions
esportives. I aquí no podem estar d’acord amb la proposta que vostès fan. 

La primera proposta en la que no estem d’acord és en el fet que si una persona
paga  una  quota  trimestral  i  s’ha  de  tancar  les  instal·lacions  esportives  no
s’especifica si es retornarà la part proporcional dels dies que els usuaris no en
puguin gaudir de les instal·lacions. Per a TfB s’hauria d’incloure un paràgraf on
es digués que es retornarà la part proporcional dels dies en el que no es pugui
fer  usos  de les  quotes  pagades  de manera  trimestral  o  mensual  de  manera
avançada a causa de la pandèmia o per causes  imputables a les instal·lacions
esportives. No entenem que no s’hagi inclòs això tot i que abans el redactat deia
el contrari i això per sort, si s’ha modificat. 

A més, en les noves taxes del Complex Esportiu baixa la bonificació per a les
persones residents o treballadores al municipi tant en la quota mensual com
trimestral  en  un  5%.  Aquesta  reducció  de  la  bonificació  es  per  nosaltres
incompressible ja que el que fem es mantenir uns preus molt econòmics sobre
tot  per  a  les  persones  que  venen  a  les  instal·lacions  esportives  que  no
resideixen,  ni  treballen  al  municipi  ja  que  el  dèficit   que  generen  les
instal·lacions  esportives  municipals  (per  cert,  dada  que  no  coneixem  amb
exactitud) queda eixugat pel pressupost municipal. Per a TfB els serveis públics
no han de regir-se per una rendibilitat econòmica, però si cercar el mínim dèficit
pressupostari. Mantenir taxes molt econòmiques implica un dèficit. Si la política
es afavorir l’ús de les instal·lacions per part d’amplis sectors de la ciutadania, el
dèficit  ha  de  ser  controlable.  El  que  no té  gaire  sentit  es  mantenir  aquesta
política de preus per a usuaris que no visquin ni treballin a Badia ja que el dèficit
l’acabarà eixugant el pressupost municipal; es a dir, tota la ciutadania de badia
siguin  o  no  usuàries  de  les  instal·lacions  municipals.  Impulsar  polítiques  de
tarifació  social  millora  els  ingressos  alhora  que  facilita  l’ús  intensiu  de  les
instal·lacions  per  part  d’amplis  sectors  socials  independent  del  seu  lloc
d’empadronament o treball. Sabem que aquest debat vostès no el volen obrir,
però el que no hauria de continuar amb aquesta proposta ja que es injust per a
la gent de Badia que no utilitzen ni estan interessades en la pràctica esportiva al
nostre  municipi.  La  millora  en  els  ingressos  a  les  instal·lacions  esportives
significaria una reducció del dèficit; o sigui, d’aquí podríem deixar de gastar els



100.000 € que proposàvem no incrementar per l’IBI. Potser si aconseguim reduir
el  dèficit,  deixem  de  gastar  100.000  €  en  esport,  donaríem  resposta  a  una
pregunta  que  nosaltres  seguim  pensant  que  està  mal  plantejada.  La  nostra
proposta es apujar les taxes de manera lineal i augmentar la bonificació per a
qui visqui o treballi a badia. Així qui vingui de fora ho farà perquè li agraden la
qualitat  de  les  nostres  instal·lacions  i  no  només  perquè  són  LES  MËS
ECONÔMIQUES de tota LA COMARCA!!! A més a més, la política de preus és de
difícil comprensió ja que baixen les tarifes generals  d’abonaments mensuals i
trimestrals, però pugen respecte a l’any passat els veïns i veïnes de Badia (entre
el 1,6 i l’1,79)  al disminuir la bonificació en un 5%. Ara bé, baixen les tarifes de
l’abonament mensual, trimestral, però no ha fan les d’estiu que es mantenen
com aquest any. Es a dir, mantenen la tarifa, baixen la bonificació per als veïns
de Badia...els apugem el preu un 5% i als NO RESIDENTS els mantenim el mateix
preu  per  l’abonament  d’estiu,  mentre  que  residents  pagaran  una  miqueta
menys  pels  abonaments  mensuals  i  trimestrals.   La  nova  tarifació  és  molt
incoherent  ...  De  fet,  el  que  han  fet  es  treure  els  decimals  als  abonaments
mensuals  i  trimestral  respecte a  2020, però no de la resta de tarifes....I  des
d’aquí han fet el càlcul.

Creiem  que  es  podrien  haver  pujat  una  mica  les  tarifes  i  mantenir  les
bonificacions.  Incrementar  ingressos,  sobre  tot  amb  els  usuaris/es  NO
RESIDENTS al  municipi.

Per tots aquest motius, com ja hem avançat, TFB votarem en contra d’aquestes
ordenances fiscals. 


