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ACTA COMISSIÓ PRESSUPOSTOS I ORDENANCES FISCALS, 

2017: Quarta reunió de treball 

 

DATA: 15 de novembre de 2016 

HORA: de 18:30 a 20:30h 

LlOC: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents 

Institucions més Significatives de la Ciutat 

Carme Panchón (Universitat de Barcelona) 

Marisa López (Comissions Obreres) 

Albert Recio (FAVB) 

Persones d’Especial Rellevància 

Anna Balletbó 

Registre Ciutadà 

Inma Gonzàlez 

Fitxer general d’Entitats Ciutadanes 

Joan Vidal (Associació Musicocultural del Mas Guinardó) 

 

Ajuntament de Barcelona 

Enric Perea, Director de Serveis de Pressupostos 

Blanca Moreno, Suport Metodològic de la Comissió 

Míriam Esteve, Suport a la Secretaria tècnica del Consell de Ciutat 

 

Lliurament de material a les persones assistents: 

- Dictamen sobre les Ordenances fiscals i el Pressupost Prorrogat, 2016 

(aprovació al Plenari del 17 d desembre de 2015) 
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Principals aspectes tractats:  

Síntesi de les intervencions: 

 

Blanca Moreno 

Dóna la benvinguda i presenta a Enric Perea, director de serveis de pressupost, que 

passarà a explicar el projecte de pressupost 2017 de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Enric Perea 

Explica que aquest projecte es presenta avui a la Comissió d’Economia i Hisenda per 

la seva aprovació inicial. Exposa que els ingressos del Pressupost 2017 es troben per 

capítols (taula 1) i destaca les següents dades: els ingressos corrents tenen un 

increment del 6% respecte el projecte de pressupost 2016 i els ingressos no financers 

d’un 5,8% respecte al del 2016.  

 

 

Pel que fa a les regles fiscals, explica que el dèficit ha de ser 0 o superàvit, i el deute 

financer ha de ser menor al 60%, passa a dir que l’estalvi brut (ingressos corrents- 

despeses corrents) ha de ser igual o major que el 15% per realitzar inversions que 

siguin finançades amb els propis ingressos de l’Ajuntament i respecte la liquiditat, 

aquest pressupost ha de garantir el pagament a 30 dies a proveïdors.  

Taula 1: Ingressos del Pressupost 2017 per capítols 
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Sobre l’increment de despeses corrents i capital (gràfic 1), informa que al pressupost 

inicial 2016 es va fer una modificació de crèdit de 275 milions que va suposar la 

rebaixa dels  69,9 milions per la sentència de l’1% i l’ajust de la taxa metropolitana que 

al 2015 hi era, al 2016 només es van pagar 17,5 milions i en aquest pressupost 2017 

no hi és.  

A continuació, apunta que s’incrementa la despesa corrent en 83 milions respecte al 

pressupost anterior i informa que aquests 2.370 és la suma del corrent i la inversió, de 

fet, aquesta augmenta uns 95,6 milions al passar  del pressupost del 2015 al del 2016 

amb la modificació, i al 2017 segueix creixent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les despeses per capítols del Pressupost 2017 (taula 2), exposa que les despeses 

no financeres s’incrementen en un 4,7% i que els actius i passius dels cap. 8 i 9 

corresponen a les transferències de la fira i a les amortitzacions que s’han de pagar 

pels préstecs que es tenen. 

 

 

 

Gràfic 1: Increment de despeses corrents i capital 
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Pel que fa a les despeses per orgànic Pressupost 2017 cap. 1 i 2 (taula 3), explica que 

la gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, fruit de l’acord de govern entre BCN en 

Comú i el PSC, no és que sorgeixi per suplir necessitats noves sinó que simplement 

arreplega coses d’altres gerències com el tema del comerç i tot el que és cultura. De 

fet, afegeix que tots els temes que estaven al 08 Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència passen també al 03 Empresa, Cultura i Innovació i que l’Àrea de 

Presidència i Economia, amb aquest projecte de Pressupost 2017, apareix rebaixada 

per una qüestió d’ingressos provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

A continuació, explica que la borsa per districtes s’ha distribuït de forma proporcional a 

la població i inversament proporcional a la renda i afegeix que hi ha una part que prové 

del pressupost base.  

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Despeses per capítols del Pressupost 2017 

Taula 3: Despeses per orgànic 2017 
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Pel que fa a les inversions del Pressupost 2017 (gràfic 2), informa que aquest 

pressupost té una previsió de 429,10 milions d’inversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Balletbò 

Pregunta que passa amb els districtes que no es gasten els diners al final de l’exercici. 

 

Enric Perea 

Respon que no hi ha una borsa comú, de fet, indica que els districtes tenen un límit 

pressupostari que no poden sobrepassar. 

 

Pel que fa a l’evolució de l’estalvi brut (gràfic 3), exposa que el 16,8% representa els 

ingressos corrents per sobre la despesa corrent, és a dir, que si tens 100 i et gastes 80 

destines uns 20 a la inversions i així no s’han de finançar les inversions amb 

l’endeutament. 

 

 

Gràfic 2: Pressupost Inversions 2017 
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Marisa López 

Informa que seria bo que l’Administració proporcionés un paper escrit amb el que s’ha 

pressupostat i el que s’ha executat.  

 

Enric Perea 

Informa que aquesta informació ja està disponible al web municipal. Pel que fa a 

l’evolució del deute (gràfic 4), indica que el deute del 2015 era del 33% i que la previsió 

del deute 2016 és la mateixa que la del 2017. 

 

Gràfic 3: Evolució de l’estalvi brut 

Gràfic 4: Evolució del deute 
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Respecte a la aprovació dels pressupostos 2017, indica que al govern de Xavier Trias 

es va fer una moció de confiança que apareix com una alternativa aquest any per 

l’aprovació del pressupost 2017 ja que seria el segon any que es prorroga. Informa 

que aquesta moció de confiança si no va acompanyada d’un candidat alternatiu en el 

transcurs de 30 dies llavors si que quedaria aprovat el pressupost. De fet, afegeix que 

la prorrogació del pressupost perquè, a mesura que transcorren els anys, les lleis et 

permeten fer que les partides puguin calcular-se a l’alça. 

 

D’altra banda, informa el següent: 

Increment de recursos en polítiques d’Habitatge i Urbanisme: 

- Despesa Corrent 

Pla de Barris: 5,1 milions 

 

- Inversions 

Pla de Barris: 12 milions 

 

Serveis Socials 

 

- Despesa corrent: 323,4 milions 

- Inversions: 17,1 milions  

Educació 

- Despesa corrent: 121,1 milions  

- Inversions: 26,6 milions  
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Cultura 

- Despesa corrent: 144,0 milions 

- Inversions 10,7 milions 

 

Increment de recursos d’inversions 

429,2 milions  

 

Polítiques d’Ocupació i Promoció Econòmica 

69,5 milions  

Indica que en aquest cas, la pròrroga del 2016 era de 55,8 milions i que la del 2016 

més la modificació s’incrementava a 67,7 milions i al 2017 torna a incrementar un 2,7% 

amb 69,5 milions 

 

Pla de Recursos Humans 

 

Amb aquest projecte s’incrementa el personal a 12 milions d’euros que afecta a 735 

llocs de treball degut al fenomen de la remunicipalització. Afegeix que esl 148 

treballadors més a districtes, 318 més a sectors i 269 més a instituts passaran a 

formar part del capítol 1 (despesa de personal) ja que la contractació no es farà a partir 

d’empreses externes. 

 

 

Albert Recio 

Informa que al llarg dels anys el cos de funcionariat s’ha anat reduint i afegeix que el 

cos de reposició és més baix. 

 

Blanca Moreno 

Passa a explicar les propostes i recomanacions del dictamen anterior i recorda la 

proposta de l’escrit als grups municipals per a què ens expliquin les raons del seu 

posicionament. 
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Marisa López 

Apunta que hem d’incorporar l’oblit de la Ordenança Fiscal d’espai públic. Proposa que 

a l’escrit s’inclogui la falta d’acord polític a la ciutat de Barcelona i les conseqüències i 

dificultats  que això pot generar als infants  a les famílies en general. Apunta que 

aquest consell ha d’exigir responsabilitat ja que aquest any hi ha és increment de la 

població, i per tant, més necessitats en una Barcelona que diuen que té esperit de 

ciutat. 

Inma González 

Informa que li agradaria que en aquest escrit aparegués l’esforç pel que fa a la imatge i 

al compromís cap a la ciutadania i la falta d’atenció a les necessitats i a la població. 

Respon que és el propi procés el que ha de contribuir i que estem en un moment en 

què això es pot paralitzar per la falta de motivacions clares. Expressa l’acord amb 

l’increment de polítiques socials i, en relació a això, exposa que la falta d’aproximació 

constructiva és molt greu tan pel que fa a la ciutadania com pel que fa a l’exterior en 

relació a la imatge que projectem. 

 

Albert Recio 

Recorda que a l’Ajuntament les partides més grans són les transferències de l’estat. 

Informa que estem en un moment en que la societat necessita una redistribució de 

recursos i es partits haurien de justificar aquest fet. 

Explica que no hi ha estudis de les necessitats reals perquè els que fan serveis socials 

deixen un bon grup fora del que seria la mostra real. I, d’altra banda, apunta que el 

salari mínim d’avui dia només ha servit per regular els drets socials i no per regular el 

mercat. 

 

Carme Panchón 

Li agradaria que en aquest escrit constés que les polítiques han d’anar lligades a 

resoldre les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes i afegeix que hi ha sectors on 

s’ha de fer una discriminació positiva perquè les diferències entre districtes hi són. 

Apunta que no només són importants els diners sinó que s’ha de canviar el marc de 

transformació social. Explica que calen polítiques orientades a tres dels eixos contra la 

desigualtat: la igualtat d’oportunitats, l’accés als recursos i la ocupació. 
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Inma González 

Proposa que s’hauria de mirar d’introduir la efectivitat a través d’un sistema d’avaluació 

de polítiques ja que el que hi ha ara és molt fragmentat. Fa la proposta de treballar 

amb un sistema d’informació que analitzi els recursos i l’impacte real. 

 

Acords finals: 

 Convidar a tots els grups municipals inclòs el govern a que expliquin al Consell 

de Ciutat, i en concret, al grup de treball, les raons per les quals en una situació 

d’emergència social com l’actual, no han aconseguit aprovar ni els 

pressupostos municipals ni les ordenances fiscals. 

 

 Subscriure totes les reflexions del Dictamen anterior 

 

 Enfocar el Dictamen actual cap a una necessitat de revisar el model social i de 

redistribució de la riquesa que acompanya un pressuposts.  

 

 Que cal revisar la metodologia de treball del model social, que s’hauria de 

basar en la detecció de necessitats i no ens el nombre de persones i famílies 

ateses. 

 

 Que cal invertir en avaluacions continuades del retorn de la inversió. 

 

 Fer seguiment del pressupost, sobretot abans de les possibles modificacions 

de partides pressupostàries per poder tenir capacitat d’anàlisis i influència.  

 

 

S’acorda que la propera reunió serà el dijous dia 17 de novembre, a les 18.30h 

igualment a la Sala Lluis Companys de l’Ajuntament de Barcelona. 


