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Dia: 15 / novembre / 2021 

Hora: 17 – 18:30 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 

Emilia Macias   CCOO 

David Franquelo  CJB 

 

Fitxer general d’entitats 

Joan Vidal 

 

Persones de Renom 

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 

 

 

Ordre del dia 

 

 Presentació de les recomanacions recollides durant les dues primeres sessions i 

debat.  

 

Desenvolupament de la reunió 

 

S’inicia la reunió explicant que es passarà a mostrar les recomanacions que s’han recopilat 

durant les dues reunions anteriors, així com les que ha fet arribar un membre del grup per 
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correu, que no pot assistir a la reunió. L’objectiu és debatre-les i consensuar-les per poder 

incorporar-les a la redacció del dictamen.  

 

Es passa a llegir cadascuna de les recomanacions. Es complementa la recomanació que fa 

referència als fons Next Generation. En relació amb l’aportació que demana una informació més 

clara sobre les inversions, es crea una nova recomanació enfocada a l’habitatge. Es 

comparteixen els següents enllaços: 

https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/ca/subprogramas/15211/

promocio-de-l-habitatge-social#view=institutional&year=2021 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/122674/1/r21008_Barometre_Se

mestral_Juny_resum%20resultatsA.pdf 

 

Sobre el control i seguiment de subvencions, es proposa eliminar la recomanació del dictamen, 

però fer-ne un debat dins del Consell de Ciutat. Amb això, es vol recuperar el grup de treball 

que existia en el Consell de Ciutat fa uns anys sobre subvencions per fer un debat estratègic 

sobre el reformulament de les bases i convocatòries del futur. Es comparteix pel xat el següent 

enllaç relacionat:   

https://cab.cat/sites/default/files/2021-07/PosicionamentCAB_Subvencions2020.pdf 

 

Es complementen altres recomanacions com la que fa referència a les taxes de terrasses, i es 

proposa fer èmfasi en incrementar el pressupost destinat a tota mena de famílies (incloent-hi 

les que no es consideren vulnerables), com per exemple a través d’ajudes directes.  

 

Una de les últimes intervencions recupera dues recomanacions del dictamen anterior, que 

continuen vigents i que es considera que s’han de tornar a incloure.  

 

Es finalitza la reunió informant que s’enviarà l’esborrany del dictamen per a la seva validació, 

prèvia a la validació de la Comissió Permanent i a la seva votació per part del Plenari. S’està 

d’acord que la data límit proposada per fer arribar esmenes per part del grup de treball serà el 

dia 18 de novembre.  

 

Acords 

 

 Valorar la represa del grup de treball del Consell de Ciutat sobre les subvencions. 

 Enviar l’esborrany del dictamen, incloent-hi les recomanacions acordades, a les 

persones membres del grup de treball per a la seva validació. El dia 18 de novembre 

serà la data límit per fer arribar esmenes al dictamen per part del grup de treball.  
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 Una vegada consensuades, les recomanacions que s’incorporaran a l’esborrany del 

dictamen que es farà arribar a les persones membres del grup per a la seva validació 

són les següents:  

o En conjunt sembla una proposta assolible dins el marc actual de les 

polítiques macroeconòmiques a nivell europeu. La proposta de 

pressupost per 2022 té un caràcter expansiu, justificat per l’impacte de la 

pandèmia i per l’arribada de fons Next Generation. És un pressupost que 

s’ajusta al nou marc pressupostari generat per la pandèmia que permet 

dèficit i un increment d’endeutament que és suportable pel baix nivell 

d’endeutament que manté la ciutat i que no es veu alterat substancialment 

per la nova situació.   

o Per valorar un dels 3 pilars en els quals es basa l’important increment 

de pressupost, ens cal 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.  

o Presentar les xifres que permetin comparar la proposta de pressupost 

actual amb el pressupost de l’any anterior. De la mateixa forma que en el 

capítol d’ingressos es presenta la comparativa entre el projecte de 

pressupost i el pressupost de l’any anterior, seria interessant fer el mateix 

exercici en l’àmbit de la despesa per tal de facilitar la comprensió dels canvis 

reals. Es pot fer aquest exercici cercant a la web del mateix ajuntament, però 

seria millor que la informació es donés directament. 

o 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. 

o A més de fer un esforç per racionalitzar la despesa, cal assegurar un 

bon finançament de les polítiques necessàries. Canvi en el model de 

finançament local i debat ciutadà sobre el contingut de la despesa i el 

seu finançament. S’observa que els majors increments en despesa corrent 

semblen respondre a qüestions estructurals: Habitatge i Urbanisme 27,8% 

Transport públic 14,6%  Benestar comunitari i serveis urbans 10% Educació 

7,4%  Comerç Turisme i pimes 7,3% i Serveis Socials 6,3%. Això fa pensar 

que una bona part de les despeses caldrà sostenir-les en el temps. Es genera 

la preocupació de com es podran finançar si canvia la política 

macroeconòmica. És obvi que una possibilitat passa per un canvi en el model 

de finançament local, però també requereix un bon debat ciutadà sobre el 

contingut de la despesa i el seu finançament. Per exemple, alguns serveis, 
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com el de l’assistència domiciliària, es fan en condicions d’externalització que 

no sempre garanteixen condicions laborals adequades i similars a les que 

operen a altres serveis. 

o L’increment en habitatge social hauria de ser més alt tenint en compte 

la situació d’emergència habitacional i social, ja que el que es proposa 

no és molt significatiu. Segons el baròmetre semestral de l’Ajuntament de 

Barcelona del juny del 2021, l’accés a l’habitatge és la quarta problemàtica 

més greu que perceben els barcelonins i barcelonines. 

o Aportar una informació més clara de les inversions que es pensen 

realitzar. Les inversions presenten un increment substancial, i sovint es 

presenten com una despesa d’un sol cop. Aquestes quasi sempre signifiquen 

un flux de despesa posterior per raons de manteniment o perquè donen pas 

a noves activitats (sobretot els equipaments) que generen despesa corrent. 

Per això la diferència entre inversions i despeses corrents és sovint més 

convencional que real i això ens porta a reforçar al que hem apuntat en el 

punt anterior.  

o 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 l’Ajuntament i els serveis 

municipals poden ajudar a reduir les conseqüències negatives de la crisi 

energètica. 

o La revisió de la taxa de terrasses aprovada l’any 2020 era totalment 

necessària. Es pot entendre que aquest any 2021 es deixés, però no 

sembla justificat que aquesta situació es perllongui l’any vinent quan 

s’espera que tot funcioni. Pel que fa a les taxes, la taxa de terrasses ha 

estat escandalosament baixa i permet una ampliació de l’espai real dels 

establiments de restauració a un cost molt més baix que el de l’espai propi 

(el que possibilita una transferència de renda a favor dels propietaris dels 

locals que poden fixar lloguer en funció no sols dels metres quadrats del local 

sinó també de l’espai extern). L’ampliació de l’espai per les terrasses està 

provocant molèsties i limitant la mobilitat dels i les vianants i persones amb 

mobilitat reduïda. Entenem convenient un major control de l’espai que 

“realment” estan ocupant respecte del que paguen a través de la taxa. 

o Simplificar el procediment administratiu pel qual s’atorguen les 

bonificacions i excepcions dels impostos municipals.   

o Incrementar els ajuts directes a les famílies que tot i no estar en situació 

de vulnerabilitat també necessiten suport.     
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o Ajuts a entitats: Demanem a l'ajuntament que a l’hora de realitzar ajudes 

directes o indirectes (a través de reduccions o exempcions fiscals)  es 

tingui en compte les entitats. 

o Com a reflexió final, i donada la conjuntura actual, s’hauria de valorar 

si s’ha de mantenir el model actual i pensar quin model de ciutat volem. 

 

 

 

 

 


