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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant el RDL 20/2011 de 30 de desembre, l’Ajuntament de Ciutadella va haver de
augmentar l’IBI en un 10%. Una mesura que inicialment havia d’esser pels exercicis
2012 i 2013, però que va ser prorrogada posteriorment pels anys 2014 i 2015. En
qualsevol cas, aquest augment era extraordinari i temporal. Per tant els ciutadellencs
ens hem vist obligats a pagar un 10% més d’IBI des del 2010.
Al 2016 teníem l’oportunitat de tornar a tipus de gravamen del 2010, però no es va
aconseguir arribar a aquest nivell per complir, segons van argumentar l’equip de
Govern de l’Ajuntament de Ciutadella, amb la regla de despesa que, al exercici 2016,
suposava un desequilibri de mig milió d’euros. Sense voler entrar en definicions
estrictes, la regla de despesa obliga a no superar determinats nivells despesa,
establint una relació entre els ingressos permanents i les despeses computables. És
comprensible, per tant, que si augmentam la despesa corrent, no podrem baixar el
ingressos derivats, per exemple, de l’IBI.
Durant els darrers debats dels pressupostos municipals ens han argumentat que la
baixada de l’IBI no era possible per mor diferents motius: la regla de despesa al
pressupost 2016 i per culpa de les sentencies judicials contraries, algunes d’elles per
la pròpia aplicació del PGOU, al 2017.
En qualsevol cas, amb una correcta planificació pressupostaria i un exhaustiu control
de la despesa, hi hauria prou marge per poder fixar el tipus impositiu de l’IBI a nivells
anteriors al 2010, abans de la pujada obligatòria i temporal del 10%.
No entrarem en aquesta moció en el cobrament d’altres impostos o taxes, per la seva
naturalesa més conjuntural, com l’ICIO -encara que previsiblement serà bastant
superior al recaudat aquest darrers anys- o taxes que, presumiblement i
necessàriament, estan equilibrades, encara que aquestes últimes també seria correcte
analitzar-les en profunditat. Així com tampoc entrarem amb l’aplicació del romanent de
tresoreria d’aquest Ajuntament.
El fons de la qüestió es si el pressupost d’aquest Ajuntament pot suportar una baixada
d’un 5% de l’IBI i creim que la resposta es positiva, sempre tenint en compte l’estricte
control de la despesa.

A més a mes al 2017 s’ha procedit a fer una actualització cadastral incorporant
edificacions que no estaven declarades. Per tant es preveu que hi hagi un augment de
la recaptació de l’Impost derivat d’aquesta actualització.
Esteim, idò, a les portes de discutir els pressupostos del 2018 i tenim l’oportunitat
d’alleugerar la pressió fiscal als ciutadans que ja hem fet prou esforços. Esforços que
s’han traduït en un compte general en millors condicions, en un superior equilibri
pressupostari i, sobretot i el que és més important, amb una presumible intenció
política de racionalització i control de despesa molt més estricte.

Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i
aprovació, si escau, el següent:

PUNT ÚNIC: Instar a l’equip de govern que, de cara a la redacció dels
pressupostos de l’exercici 2018, modifiqui l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora
de l’Impost sobre Bens Immobles, i la deixi a nivells impositius que hi havia
abans de l’entrada en vigor del RDL 20/2011.
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