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ACTA GRUP DE PRESSUPOST MUNICIPAL I
ORDENANCES FISCALS 2022

Dia: 11 / novembre / 2021
Hora: 17 – 19:00 hores
Lloc: https://us06web.zoom.us/j/85964254639?pwd=aGxmUmZ3N1F3TU9XSm9oT1dwdEFN
dz09

Assistents
Institucions més significatives de la ciutat
Montserrat Morera
CAB
Miquel Àngel Aragón
CAB
Raquel Morera
Cambra de Comerç
Emilia Macias
CCOO
David Franquelo
CJB
Fitxer general d’entitats
Joan Vidal
Persones de Renom
Ramon Nicolau
Josep Mª Parcerisa
Ciutadania del padró
Elisenda Roca
Secretaria del Consell de Ciutat
Andreu Parera
Secretaria del Consell de Ciutat
Yolanda Jiménez
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social
Pilar Blancafort
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

Ponents
Óscar Ramírez
Ferran Mascarell
German Prado
Milagros Casas
Jordi Angusto

Grup Municipal PP
Grup Municipal Junts per Catalunya
Grup Municipal Ciutadans
Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Grup Municipal ERC
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Ordre del dia
Presentació del posicionament sobre el pressupost municipal i ordenances fiscals pel
2022 per part dels diferents grups municipals.
Precs i preguntes

Presentació del posicionament dels diferents grups municipals envers
al Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals per a l’any 2022
Óscar Ramírez, Grup Municipal PP
El seu grup es mostra crític amb el projecte de pressupost i ordenances fiscals d’aquest govern,
que té una fiscalitat de les més elevades de l’estat espanyol. Creiem que les OOFF s’estan fent
servir com a un instrument per incrementar els ingressos municipals, que va en detriment de la
capacitat adquisitiva de la ciutadania, com per exemple, taxa de recollida de residus als domicilis
que es va incorporar l’any 2020. Aquest any està en joc la bonificació de la taxa de terrasses.
Així es permet tenir més despesa pública com la dedicada a publicitat o determinades
subvencions. Des del seu grup faran al·legacions perquè siguin més justes i adequades al
context econòmic que ens trobem. Especialment tenint en compte el sector terciari, les
empreses i autònoms en un context d’inestabilitat. Des del Partit Popular es faran al·legacions
demanant tres reformes que consideren imprescindibles: fiscal (baixa d’impostos), administració
(reducció) i incrementar polítiques socials i de promoció econòmica. No rebaixa l’IBI, ni IAE ni
recollida de residus, factura de l’aigua o augmentar les bonificacions al pagament a l’IBI. Creuen
que l’administració ha d’invertir d’una altra manera. Aquests que són els més elevats de la
història, i s’incrementa els deutes i no tenen clar com es destinaran els fons de Next Generation.
Algunes partides pressupostàries recullen part de les seves peticions: subvencions al pagament
de l’IBI, que volem que s’ampliï per famílies nombroses, monoparentals i vídues, i ajudes
directes per recapitalitzar pimes entre d’altres, però entenen que s’hauria pogut fer molt més.
No és el moment de fer certes inversions com el tramvia o les superilles, i si d’ajudar a recuperar
sectors com el cultural i entitats veïnals. Treballaran per buscar l’equilibri per millorar la situació
de la ciutat.

Precs i preguntes

2

e

Miquel Àngel Aragon. Pregunta a quines subvencions no justificades es referia, perquè pot
generar un dubte cap al teixit associatiu.
Resposta. En cap cas em refereixo a les que es donen mitjançant les vies correctes, sinó les
que s’han donat de manera directa d’entitats molt concretes i que potser no estaven prou
justificades. Davant la resposta, el Miquel Àngel contesta que les directes també estan sotmeses
a la llei de subvencions, i per ara cap de les denúncies ha tirat endavant.
Joan Vidal. Demana una reforma del tipus control del seguiment de les subvencions, que creu
que ja està previst. Fins ara no hem pogut fer al·legacions, i això perjudica moltes associacions
veïnals que s’han quedat sense subvenció sense conèixer-ne el motiu. També s’interessa per
saber que es demana
Resposta. Aquest control està recollit en l’ordenament jurídic, però està d’acord que hi hagi una
transparència i una resposta adequada als motius pel que una subvenció ha estat denegada.
Pel sector cultural, també s’han de recollir ajudes i subvencions, que en part ja estan, però no
són les suficients. No ens hem d’oblidar de l’àmbit cultural, científic, educatiu o de l’esport.
Emilia Macias. S’ha sorprès la forma de parlar de certs aspectes, com el de la falta de control.
Evidentment és un pressupost expansiu, com el de l’Estat o la Generalitat, en part a causa dels
fons europeus Next Generation. Sí que cadascú i des del que representem, necessitaríem més
informació sobre com es destinaran aquests fons, que es va explicar que anirien dirigits a
infraestructures, però no serveis perquè no es podrien sostenir més endavant. Necessitaríem
saber en quines línies s’estan movent aquests fons per poder treballar junts.
Resposta. Està d’acord que hi ha un equilibri pressupostari i un tribunal de comptes que el
regula, però no deixa de ser un pressupost expansiu, amb un increment del deute de 100 milions
d’Euros, i crec que s’estan posant moltes esperances en els fons europeus i que necessitem
més informació de quins projectes concrets es destinaran.
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Ferran Mascarell, Grup Municipal Junts per Catalunya
El seu grup està lluny d’aprovar aquest pressupost per profundes raons. Creuen que el punt de
partida és erroni des del punt de vista de la valoració de l’estat de la ciutat i perceben certa
complaença de la situació des del govern. S’està perpetuant un model de ciutat que s’assembla
massa del que hi havia abans de la pandèmia i en canvi, hi ha d’haver una transformació de
fons. Aquest pressupost perjudica els interessos de la ciutat i les persones que hi viuen, i la
condemna a una prolongació de la degradació d’alguns aspectes i pèrdua d’oportunitats.
S’esquiven reptes fonamentals com la preservació i expansió de l’activitat productiva necessària
per afrontar els efectes de la Covid. S’ha de transformar el teixit econòmic i turístic i la visió de
la ciutat. El pressupost no expressa les prioritats que nosaltres definim, sinó la congestió urbana
i l’urbanisme tàctic que són errors. S’hi preveuen 525 milions d’euros per posar en risc l’Eixample
del Cerdà per posar una superilla. Hi ha un increment en les aportacions de l’estat, els ingressos
per recàrrec turístic que s’haurien de dirigir més bé, i els fons Next Generation del que falta
detall. La ciutat encara no ha passat l’etapa marcada per la pandèmia. Respecte a les
ordenances, tenim una posició similar. L’any 2020 els ingressos tributaris es van incrementar un
20% respecte al 2019 i no és el moment d’incrementar la pressió en famílies i empreses i no
estem d’acord en la taxa de bonificació de residus.

Precs i preguntes
Emilia Macias. Relacionat amb la primera i aquesta intervenció, el tema de les necessitats i
emergències socials que s’han d’abordar, i sense ingressos, sense impostos, no es pot fer.
Resposta. Des del nostre grup som favorables als impostos, però creiem que l’endeutament
s’hauria de produir més per part l’ajuntament i no de les famílies, per a disminuir l’esforç fiscal
de les persones.

German Prado, Grup Municipal Ciutadans
Explica que han treballat sobre el llibre verd, ja que no tenen encara tota la documentació del
pressupost i encara no han tingut cap reunió amb el govern, tot i que està prevista. També que
hi ha hagut un canvi important sobre la plusvàlua i que està pendent de definir-se. Després de
donar alguns detalls sobre el pressupost, detalla que l’augment en les despeses es veu reflectit
bàsicament en les inversions, i que la despesa no financera que no té a veure amb les inversions
o amb el capítol de personal, creix en proporció per sota del creixement total del pressupost.
Creuen que aquest pressupost només reflecteix una política per a assolir el tercer dels seus
objectius, que és la transformació de la ciutat, bàsicament urbanística, però no mostra polítiques
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dirigides als dos primers objectius: emergència social i reactivació econòmica. Considerem que
aquests últims són els més urgents que cal afrontar en la situació actual. Respecte al programa
React UE, caldria que es destinés a projectes amb un efecte a més curt termini. Pel que fa a les
inversions, hi veuen anuncis electoralistes però no una concreció. En la mateixa línia, en aquest
projecte inicial, troben que les partides d’inversions sense concretar, que s’inclouen amb el nom
de ‘Reserva’ sumen un total de 342 milions d’Euros, més d’un terç del pressupost total anunciat
per a aquest capítol. Creiem que s’han de destinar més recursos als ajuts directes i indirectes a
famílies, pimes, autònoms i entitats.
Pel que fa a les ordenances fiscals, es troben en una posició més allunyada. És important que
es rebaixi la pressió fiscal de la ciutat. El rebut de l’aigua, la recollida de residus o la taxa de
terrasses, ajuden al fet que Barcelona sigui una de les ciutats més cares.

Milagros Casas, Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Des del seu grup municipal, veuen que la pandèmia afecta no només la salut sinó tots els sectors
econòmics. Per tant, és important que amb aquest pressupost es pugui reincidir a la reactivació
econòmica, per poder arribar als nivells abans de la pandèmia o iniciar la seva activitat. Per a
facilitar que els comerços i pimes puguin activar-se, s’ha d’actuar amb una disminució de les
taxes i tributs. S’ha d’incrementar l’ocupació, que les persones puguin sortir dels ERTE o trobar
noves feines. Destaca que ha augmentat el nivell de pobresa i les desigualtats, i s’ha d’ajudar
que puguin refer-se i lluitar contra la desigualtat, per exemple, destinant més fons a les beques
menjador perquè els nens i nenes de famílies amb rendes baixes tinguin una bona alimentació,
així com augmentant la despesa que s’està fent en habitatge públic. Proposen incentivar
d’alguna manera, que es puguin obrir negocis i comerços als locals que estan buits,
especialment en certs districtes. També creuen que s’haurien d’incrementar les bonificacions
sobre taxes i tributs, així com mantenir la possibilitat del pagament diferit de taxes i tributs.

Precs i preguntes
Elisenda Roca. Té entès que hi ha una campanya d’ajuts en els barris més desafavorits per a
apujar les persianes en aquest tipus de locals. Respecte al fet d’incrementar la despesa en
habitatge públic, creu que potser seria més adequat invertir més esforços a reactivar l’economia
perquè cadascú tingués ingressos suficients.
Resposta. Coneix aquesta campanya, però creien que han de posar-hi més recursos, o fer-ne
més difusió perquè es conegui, perquè està costant que aquests locals buits o oficines s’activin.
Està d’acord en què l’esforç s’ha de posar en reforçar l’economia, però la situació és estructural
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i és difícil solucionar-ho a escala municipal. Per tant, defensa incrementar la inversió en
habitatge públic.

Jordi Angusto, Grup Municipal ERC
Indica que explicarà la visió del grup municipal ERC, que el seu posicionament l’expressaran a
la Comissió i al Plenari pertinents, i que se centrarà en els aspectes en els quals tenen dubtes.
Per començar, creuen que s’hauria de donar menys importància a l’ajust anual, i que s’hauria
de treballar en els pressupostos plurianuals. Respecte a les ordenances fiscals, anota que els
dos pressupostos anteriors els van aprovar amb la condició que hi hagués una reforma en l’IBI.
Concretament, proposen canvis en l’IBI en dues direccions: per una banda creuen que per a un
determinat tipus de famílies (monoparentals, etc.) seria necessari un rebaixa d’aquest, i no ferho a través de subvencions, per altra, s’haurien d’aplicar recàrrecs en el cas que els habitatges
s’utilitzin per a una activitat econòmica, facilitant portar aquesta activitat a baixos que actualment
estan buits i que ajudarien a mantenir viva la ciutat. Respecte a les terrasses, tot i que se suposa
que s’elimina la reducció d’emergència existent, es dóna per fet que hi haurà una pròrroga en
l’exempció d’impostos. També hem insistit a aplicar la taxa “amazon”, l’activitat de comerç
domiciliari que fa constitueix una competència deslleial.
Pel que fa al pressupost, consideren que no hi ha un pla excepcional que justifiqui aquesta
excepcionalitat, i que no aborda les tres prioritats que creuen que té la ciutat: el model productiu
basant en el turisme que proporciona un treball precari, la transició energètica i l’habitatge. Hi
ha 200 milions d’inversions que no sabem en què s’invertiran. Per acabar, explica que estan
demanant a l’equip de govern que presenti una proposta que sigui coherent per acabar de definir
el seu posicionament en l’aprovació d’aquest pressupost.

Precs i preguntes
En aquest punt, s’acaben les intervencions dels diferents representants dels grups municipals i
s’inicia un debat entre les persones del grup de treball. En general, coincideixen en que
esperaven que les intervencions fossin més crítiques i propositives, així com que entressin en
més detall. Veuen les intervencions de la sessió com una continuïtat de les dels anys anteriors,
expressant el seu posicionament però sense aportacions que ajudin al grup de treball a fer les
recomanacions del dictamen. Tanmateix, destaquen la importància que no es mostrin dubtes
sobre la qualitat del control pressupostari.
Respecte a possibles recomanacions, l’Emilia Macias recalca que com va comentar en l’anterior
reunió, creu que falta informació sobre els projectes als quals es destinaran els 150 milions
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d’Euros dels fons Next Generation. Tenint en compte el seu elevat import, considera necessari
saber en quina línia s’està avançant i com es concretarà a la ciutat de Barcelona. En referència
a les taxes, la Montse Morera Respecte proposa incloure alguna recomanació sobre la crisi
energètica i els abusos dels comptadors i tarifes elèctriques. Per exemple, què podria fer
l’Ajuntament perquè les famílies més vulnerables puguin fer front aquestes despeses. Es diu
que tot i que no és competència municipal, es pot traslladar a l’ajuntament i potser des d’algun
altre àmbit es pot donar algun tipus de suport.

Acords
El dia 15 de novembre a les 17:00 hores se celebrarà la següent sessió del Grup de
Treball, dedicada al treball intern del grup per a elaborar les recomanacions que
s’inclouran al dictamen.

Possibles recomanacions
És necessari tenir més informació sobre els projectes als quals es destinaran els Fons
Next Generation, quines línies se seguiran i com es concretaran a la ciutat de
Barcelona.
Ajudar a les famílies més vulnerables de la ciutat a fer front les despeses relacionades
amb la crisi energètica, els abusos dels comptadors i les tarifes elèctriques. Tot i que
el preu de l’electricitat no és competència municipal, estudiar de quina manera hi
podria donar suport a través de serveis municipals.
Revisar el control i seguiment de les subvencions, en la qual es doni informació dels
motius perquè es deneguen.
De cara al pròxim any, es demana que les aportacions dels grups municipals siguin
més propositives i amb aportacions més concretes i relacionades amb la proposta de
pressupost, permetent que les seves aportacions ajudin al grup de treball a elaborar
recomanacions.

7

