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ACTA COMISSIÓ PRESSUPOSTOS I ORDENANCES FISCALS, 2017: 

Segona reunió de treball 

DATA: 25 d’octubre de 2016 

HORA: de 18.30 a 20.30h 

LLOC: Passeig Sant Joan, 75, Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents: 

Institucions més Significatives de la Ciutat 

Carme Panchón (Universitat de Barcelona) 

Vicenç Tarrats (Comissions Obreres) 

 

Persones d’Especial Rellevància 

Paz Cano 

 

Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) 

Miquel Aragón en substitució de Montserrat Morera 

 

Registre Ciutadà 

Inma Gonzàlez 

 

Fitxer general d’Entitats Ciutadanes 

Joan Vidal (Associació Musicocultural del Mas Guinardó) 

 

Ajuntament de Barcelona 

Carlos Vives, director de Pressupostos i Política Fiscal  

Raúl Fontanella, Oficina de Management i Pressupost Executiu 

Enric Pérez, Oficina de Management i Pressupost Executiu 

Orland Blasco, Secretaria tècnica del Consell de Ciutat 

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

Blanca Moreno, Suport Metodològic de la Comissió 

Iolanda Fresnillo, eKona 

 

Lliurament de material a les persones assistents: 

 Presentació Pressupost obert  
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Principals aspectes tractats:  

Síntesi de les intervencions: 

Carlos Vives:  

Presenta el web d’Estratègia i Finances i la nova creació del web de Pressupost Obert, 

com una eina per cercar informació senzilla i didàctica per la ciutadania.  

Raúl Fontanella 

Exposa que hi ha diferents formes d’entrar a Pressupost Obert, una eina més didàctica 

per accedir als comptes de l’Ajuntament. Les dades es poden descarregar en format 

CSV o Excel..  

Carlos Vives: 

Explica que la Fundació Civio és l’entitat que s’ha encarregat de fer la web de 

Pressupost Obert, amb codi obert, d’una forma més fàcil i visual. 

Informa que, dins aquesta web d’Estratègia i Finances, si s’entra a la pestanya Costos 

ABC, allà es troben tots els costos dels serveis municipals a més d’un informe. Indica 

que el pressupost és més fàcil d’interpretar a partir dels costos i una eina útil per fer el 

seguiment. A continuació, explica que aquesta web disposa també de la guia de 

Contractació Pública. Més endavant, diu que en aquest web es pot veure l’execució 

del pressupost i de fet ens ensenya la informació de les despeses i els ingressos en un 

excel que conté tots les capítols, les partides i els programes. A més d’aquesta 

informació més numèrica, aquest apartat també disposa d’un informe qualitatiu que 

compara els mateixos mesos d’anys diferents fins a setembre de 2016. 

Orland Blasco:  

Consulta sobre l’impacte que ha tingut la mesura social de l’IBI. 

Carlos Vives: 

Informa que es preveu que siguin unes 20.000 famílies les beneficiàries d’aquesta 

despesa que gira entorn d’una dotació dels 3 milions i mig d’euros. A més apunta que 

en aquest apartat de la web es pot veure també l’IAE i les plusvàlues. 

Carme: 

Pregunta com es pot trobar el detall de l’ingrés dels caixers automàtics. 

Carlos Vives: 

Es troba al CAP. III on les taxes específiques, afegeix que aquest ingrés té de previsió 

la xifra de 73.000 euros i de liquidació uns 152. 980,66 euros. D’altra banda, recorda 

que hi ha un informe qualitatiu per tenir una visió més general i que aquest apartat 

també està en format infografies on apareix el % executat. A més, informa que per 
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cada tipus de despeses es tenen els indicadors que si surten a 0 és que no s’ha donat 

aquest tipus d’informació. 

Orland Blasco: 

Exposa que ara el Consell de Ciutat té dades que històricament no tenien accés i ara 

si que es poden mirar i comparar. 

Raúl Fontanella:  

Passa a explicar detingudament la pàgina web de Pressupost Obert. Informa que el 

“en què es gasta” es troba per capítols i el “per a què es gasta” es troba per 

programes. En els dos casos, es poden veure els resultats a nivell nominal o per càpita 

a més de trobar la comparativa per anys. Pel que fa als proveïdors, indica que el nivell 

de concreció és màxim ja que es pot tenir accés fins i tot a les factures.  

Orland Blasco presenta a Iolanda Fresnillo que parlarà sobre els projectes pilots de 

Pressupostos Participatius a l’Eixample i Gràcia. 

Iolanda Fresnillo 

S’identifica com a treballadora eKona, una empresa de participació. Informa que 

aquests dos processos participatius són proves pilot, i tot i que hi ha molts models de 

processos participatius, des de regidoria s’ha intentat aplicar un model alternatiu a 

l’online estandarditzat que reculli la pròpia experiència de ciutat. A continuació, exposa 

que les dos proves pilot s’han desenvolupat sobre despesa corrent ja que el capítol 

d’inversions ja estava tancat.  

Informa que una altra empresa, Etcètera, serà l’encarregada de dinamitzar els dos 

processos de pressupostos participatius.  

Respecte a la prova pilot de l’Eixample, té un pressupost de 500.000 euros  i la majoria 

del procés es farà de forma on-line tot i que hi hauran espais presencials i informatius i 

per la construcció de projectes. De fet, concreta que hi hauran punts d’informació a 

diferents equipaments on, a més, es podrà votar presencialment. Seguidament, explica 

les fases del projecte. 

Pel que fa a Gracia, aquesta prova pilot serà una coproducció de projectes que tindrà 

un pressupost de 150.000 euros. Tres àmbits: 

- Foment de la cultura 

- Dones, Feminitat i altres sexualitats 

- Economia Solidària 

Informa que hi hauran taules per la coproducció de projectes on cada una es reunirà 1 

cop durant 5 setmanes. L’objectiu és que de cada una surtin 3 o 5 projectes per la 

votació final.  
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Conclou la presentació i apunta que s’ha d’arribar a un equilibri entre espais on-line i 

presencial, per una banda, i nivell individual i col·lectiu, per l’altra.  

S’acorda que es facilitarà la presentació per a disposar de més informació.  

Vicenç Tarrats:  

Exposa que es pot córrer el perill de que les entitats i les persones se sentin tutelades 

ja que els criteris no els decideixen. Crítica al PAM per no contemplar el nivell col·lectiu 

i associatiu en aquest procés, del qual han quedat decebuts.  

Blanca Moreno 

Exposa que en la propera sessió: 

1. Es realitzarà la presentació de les OOFF 

2. Es pensarà quin model de dictamen volem 

3. Proposta de Carta als grups municipals per veure que fem aquest any amb el 

tema de pressupostos i OOFF 

 

S’acorda que la propera reunió serà el dimarts 8 de novembre, a les 18.30h a la Sala 

Lluis Companys, de l’ Ajuntament de Barcelona. 

 


