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Comissió de Seguiment del Pressupost Municipal 2018 

Segona reunió de treball 

 

 

Data: 7 de novembre de 2017  

Hora: de 17:30 h a 19:30 h 

Lloc: Sala 3, entresòl Ajuntament 

 

Persones assistents: 

 

 Paz Cano       

 Anna Balletbó       

 Lola de la Fuente, Fundació Esclat Marina 

 Montserrat Morera, CAB    

 Albert Recio, FAVB 

 Joan Vidal, Associació Mas Guinardo    

 

Ajuntament de Barcelona: 

 

 Manuel Punsoda, Director de Democràcia Activa i Descentralització 

 Iolanda Fresnillo, Ekona 

 Blanca Moreno, Suport metodològic al Consell de Ciutat 

 Jose Cabrero, Suport metodològic al Consell de Ciutat 

 

 

Documentació facilitada:  

 

 Acta 2017-10-26 GT Pressupostos-1 

 Mapa de la revisió cadastral i qüestions clau a revisar de la sessió anterior 

 

 

Síntesis de la sessió de treball:  

 

Dóna la benvinguda na Blanca Moreno, i reparteix la documentació. Explica que en 

aquesta sessió comptarem amb la Iolanda Fresnillo que ens parlarà sobre les dues 

proves pilots dels pressupostos participatius i que s’ajorna per a la pròxima reunió  

la sessió relacionada amb l’impacte dels pressupostos des de la perspectiva de 

gènere. 

 

S’aprova l’acta anterior amb la següent esmena: afegir que no s’han incorporat 

les recomanacions fetes des del Consell de Ciutat en altres sessions i grups 

de treball. 

 

Es passa a comentar les qüestions claus no resoltes en l’anterior reunió.  
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Es revisa el mapa de l’actualització cadastral i es resol que no és suficientment 

evident i que es necessita un aclariment, concretament de les següents qüestions: 

1) si l’increment de l’IBI correspon a l’actualització cadastral, i, 2) com és que als 

barris més benestants sembla que la pujada de l’IBI és menor. 

 

Respecte als criteris globals de la política d’increment del transport urbà 

s’explica que, bàsicament es fonamenten en el manteniment de les tarifes per a 

l’any 2018 (T10) i la incorporació de noves línies de busos de barri, per la qual cosa 

ha hagut d’incrementar-se les transferències a ATM. 

 

Sobre el pressupost destinat a la incorporació de RRHH a l’Ajuntament, es 

comenta que durant el 2017 ja s’han incorporat més de 600 persones i que durant 

els dos anys següents aquesta xifra arribarà als 1003. Segueix sense quedar clar el 

tipus de contracte i altres criteris que condicionen les dades aportades.  

 

En relació als capítols i subcapítols del pressupost s’exposa que serà publicat la 

setmana que ve de cara a la presentació del pressupost a la Comissió d’Economia i 

Hisenda (14/11/17). 

 

Respecte als retards de cobrament en les subvencions de la convocatòria de ciutat 

exposats a la sessió anterior, s’explica que no consta cap alteració i que pot ser 

degut a alguna incidència particular. 

 

Es fa menció al calendari d’exposició pública i aprovació de les ordenances fiscals. 

S’indica que probablement s’aprovaran per qüestió de confiança. 

 

Pren la  paraula na Iolanda Fresnillo membre de la cooperativa Ekona i responsable 

de les dues proves pilots dels pressupostos participatius.  

 

Explica que s’han portat a terme als districtes de Gràcia i l'Eixample, amb dos 

models diferents de participació, diferents pressupostos i dinàmiques de gestió i 

seguiment diferenciades. Al districte de l'Eixample s'ha fet un procés de participació 

fonamentalment digital (propostes online a través de la plataforma Decidim. 

Barcelona); i a Gràcia, un procés anomenat de coproducció de projectes, amb 

participació de veïnes (que fonamentalment formaven part d'entitats) en grups de 

treball al llarg de 5 sessions. 

 

Com a resultat de la prova pilot, el districte de l'Eixample desenvolupa 17 projectes 

escollits per la ciutadania per un import de 486.000 € en 5 àmbits prioritaris; i el 

districte de Gràcia desenvoluparà 8 projectes de 3 temàtiques prioritàries per un 

import de 149.500€. 

 

En qualsevol cas, a tots dos districtes, s'ha assenyalat en termes de gestió, un 

calendari insuficient, la manca de preparació prèvia i rols definits per a qui hi ha 

participat. Pel que fa als reptes en termes de model, s'ha destacat la poca ambició 

pressupostària i de visibilitat pública. En termes de resultats, s'ha destacat la baixa 

participació, probablement derivada dels reptes anteriors. 
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Resumeix conclusions en 5 punts clau: 

 

• Manca de lideratge necessari a nivell polític, que facilités els 

processos a nivell intern de l'Ajuntament i que generés motivació i 

solucions al personal implicat. 

 

• El procés no tenia una estratègia pròpia definida, si bé sí que 

comptava amb una planificació general fase per fase (no prou 

específica). En aquesta estratègia (amb voluntat de transformació) hi 

va mancar un relat atractiu (no s'hi va treballar de forma 

coordinada), un pressupost suficient (el pilot tenia xifres baixes amb 

l'afegit que es limitava a despesa corrent i no inversió), unes fases 

amb tempos suficients, recursos humans a disposició del procés, i 

una estratègia de comunicació. Es comenta que hauria d’estar lligat 

al PAM i fer èmfasi a un fill conductor entre iniciatives de participació. 

 

• El procés ha de ser participatiu des del seu disseny i presa de 

decisions fins a la rendició de comptes (i no només en la fase de 

votacions o propostes); i ha de ser-ho per a tots els agents implicats: 

polítics, tècnics, àrees, districtes, teixit social, ciutadania. 

 

• El procés no ha comptat amb una estratègia de comunicació de 

partida. Així la visibilitat pública del procés ha estat molt reduïda, la 

qual cosa sens dubte ha influït en la baixa participació. D'altra banda, 

no s'ha prioritzat (ni s'ha estructurat degudament) la comunicació 

interna, de manera que els diferents agents de districte implicats han 

anat sentint el procés com una imposició. 

 

• El pressupost participatiu s'hauria d'inserir en les dinàmiques de 

participació ja existents a la ciutat, per a potenciar-les i aprofundir-

les, i que doni lloc a processos i oportunitats mantinguts en el llarg 

termini. 

 

Es pregunta per l’import específic de dotació de districte aplicat als pressupostos 

participatius. Es comenta que disposen de les dades en pressupost global i no de 

despesa corrent. Es demanen les dades. 

 

Es demana informació sobre la participació en cada districte. Van votar un 0’12 % a 

l’eixample i un 0’26% a Gràcia. 

 

Es sol·licita el desglossament de participació segons gènere. S’explica que no es 

disposen d’aquestes dades però que està previst incorporar les variables de gènere 

i edat al procés. 

 

Es pregunta sobre la formació dirigida al personal tècnic i a entitats participants. 

S’explica que no es va fer cap formació i que precisament és un del punts febles de 

l’avaluació. 
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Pren la paraula en Manel Punsoda, Director de Democràcia Activa i Descentralització.  

Explica que les proves pilot han sigut satisfactòries, però, s’ha de treballar més de cara 

a les pròximes experiències. Per això, indica que durant el que queda de mandat es 

treballarà per enllestir i consensuar un projecte sòlid, lligat al PAM i al PIM, amb 

partides pressupostàries concretes i no contingents. I que serà en el següent mandat 

l’any 2020 a on es podrà posar en pràctica. 

 

 

S'acorda: 

 

Demanar els documents per correu electrònic:  

 

 Resum executiu de la prova pilot de pressupostos participatius a Eixample i 

Gràcia.  

 

 

Preguntes concretes per les diferents Direccions: 

 

 Mapa de la revisió cadastral més clar i una explicació detallada de les 

implicacions. 

 

 L’import específic de dotació de districte aplicat als pressupostos 

participatius en despesa corrent. 

 

 

Calendari i nombre de sessions: 

 

 
Sessió Temàtica de treball 

1.  Exposició sobre orientació del pressupost i OOFF, 2018 (realitzat) 

2.  Impacte dels pressupostos participatius (realitzat) 
 

3.  Avançament dels pressupostos amb perspectiva de gènere, 2018. 

 
Anàlisi pressupostos i ordenances fiscals (en funció de la informació que ja 
tenim, més la que es demana a la direcció de pressupostos) 

4.  Proposta d’estructura de Dictamen i debat  

5.  Consens final del Dictamen Pressupostos municipals i Ordenances Fiscals, 2018 

 

 

 

Proposta de dates: 

 

 Les pròximes reunions seran el  14, 21 i 27 de novembre a les 17:30 h. 


