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ACTA COMISSIÓ PRESSUPOSTOS CONSELL DE CIUTAT, 2017:  

Primera reunió de treball 

 

DATA: 28 de febrer de 2017 

HORA: de 18.30 a 20.00h 

LLOC: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents: 

Vicepresidència 

Alex Goñi 

Institucions més Significatives de la Ciutat 

Albert Recio (FAVB) 

Marisa López (CCOO) 

 

Registre Ciutadà 

Inma González 

Fitxer general d’Entitats Ciutadanes 

Joan Vidal (Associació Musicocultural del Mas Guinardó) 

Grups Municipals 
 
Germán Prado, Assessor Ciutadans 

 
Ajuntament de Barcelona  

 

Carlos Vives, Director de Pressupostos i Política Fiscal 

Raúl Fontanet, Responsable de l’Oficina de Management i Pressupost 
Executiu 

Enric Perea, Director de Serveis de Pressupostos 

Josep Manel Medrano, Director Estratègia i Fiscalitat 

Jesús Martínez, Secretaria tècnica del Consell de Ciutat  

Blanca Moreno, Suport metodològic al Consell de Ciutat 
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Principals aspectes tractats:  

Síntesi de les intervencions: 

Carlos Vives 

 

En data d’avui, l’Alcaldessa Ada Colau, ha signat el pressupost liquidat del 

2016. 

En la sessió d’avui es farà un seguiment del pressupost municipal amb les 

novetats de totes les informacions accessibles i actualitzables als webs 

municipals: 

http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2017/ca/#pressupost 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca 

 

Enric Perea 

 

Tot el seguiment del pressupost es podrà fer amb caràcter mensual i 

permetrà una explotació ordenada.  

 

La voluntat és de màxima transparència, de manera que la informació es 

farà amb els 5 dígits (despeses corrents, de capital...) 

 

Per facilitar l’anàlisi i el seguiment del pressupost, caldrà anar a: 

 

- Execució de Pressupost: seguiment mensual (en pdf) i també 

l’Informe executiu del mes que tindrà la comparativa del mes 

anterior. 

- Per tant: 

o Informe mensual d’execució pressupostària 

o Resum executiu 

o Indicadors 

o Ingressos (màxim detall) 

o Despeses  

 

Una altra novetat és que el llibre verd 2017, és totalment accessible. També 

la memòria explicativa, l’Informe d’Intervenció, l’Informe d’Impacte de 

gènere (preliminar) i que tota la base de dades està en obert. 

 

És important tenir en compte que, per fer el seguiment trimestral que era la 

petició del Consell de Ciutat, es podrà accedir a la informació mes a mes, de 

manera acumulativa. 

http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2017/ca/#pressupost
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca
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Blanca Moreno 

 

En previsió de cada trimestre, es podrà programar 1 reunió per fer el 

seguiment acurat i poder fer consultes (si hi ha algun tema que no queda 

clar) i emetre el Dictamen.   

 

Enric Perea 

 

Cada dia 25 de mes, es carregaran les dades del mes anterior. De manera 

que amb aquesta metodologia, ja es podrà fer el seguiment trimestral. 

Igualment, facilita la seva adreça de correu electrònic, com a referent per 

poder fer-li consultes directes o demanar alguna aclariment. 

 

Jesús Martínez 

 

En la següent reunió, es pot aprofitar per donar compte de la informació de 

les dues experiències participatives, Gràcia i Eixample, tal i com es va 

acordar a la sessió de presentació de les mateixes.  

 

Blanca Moreno 

 

S’agraeix tota la informació facilitada pels professionals de l’Ajuntament i 

s’emplaça a fer les consultes que calguin per fer un seguiment el més 

acurat i entenedor possible.  

 

 

 

S’acorda que la propera reunió serà cap al mes de maig o juny i que es 

rebrà la convocatòria pertinent. 


