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Atenció Social: Prioritzar al pressupost municipal totes les polítiques 

socials encaminades a evitar les necessitats socials, especialment de 

la pobresa. Hauria de ser un tema central de totes les polítiques 

públiques. 

Revisió de les recomanacions del Consell 

RECOMANACIÓ 

RESPOSTA             Totalment d’acord 
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Font: Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, 
2019 (darrera actualització) 

DESPESA SOCIAL SOBRE EL TOTAL DE LA DESPESA 

Les polítiques de serveis socials i promoció social han merescut el reconeixement a l'excel·lència per tres anys 
consecutius de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España 

CRÈDITS INICIALS EN DESPESA SOCIAL 

Els Serveis Socials de Barcelona han incrementat 
un 22,5% les persones ateses en els 2 últims anys 



3 

Debat sobre el model Econòmic: Donada la conjuntura actual, s’hauria 

de valorar si s’ha de mantenir el model actual o s’ha d’apostar per un 

nou model empresarial que no estigui tan fonamentat en el turisme. 

Revisió de les recomanacions del Consell 

RECOMANACIÓ 

RESPOSTA             Estem d’acord 

 Estem d’acord en la necessitat de diversificar l’economia local, tant pel 

que fa a la generació de valor com a la generació d’ocupació en sectors 

menys exposats a circumstàncies externes i més qualificats 

econòmicament i socialment. 

 

 El govern municipal desplega des del 2015 una aposta decidida per 

l’enfortiment de teixit PIME local, especialment el de l’economia 

cooperativa, social i solidària, i pels sectors emergents tecnològics i els 

generadors d’ocupació. 
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Desigualtats socials: Evitar les desigualtats socials a la ciutat. Prioritzar 

polítiques que afavoreixin la redistribució de la riquesa. 

Revisió de les recomanacions del Consell 

RECOMANACIÓ 

RESPOSTA             Totalment d’acord 
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Nous paradigmes de turisme: Es preveu un canvi en el tipus de 

turisme que arribi a la ciutat. Sembla que serà més respectuós 

mediambientalment, sostenible, digitalment, amb més espai. 

S’haurà de buscar la manera d’adaptar-se a aquest nou model 

de turisme. 

Revisió de les recomanacions del Consell 

 Des del punt de vista econòmic, l'exercici 2021 ha coincidit amb la 

posada en marxa del recàrrec sobre la "taxa turística". Aquest 

ingrés, que no es troba afectat a les finalitats del fons de turisme, 

permetrà a l'Ajuntament desenvolupar polítiques a favor de la 

ciutadania. 

RECOMANACIÓ 

RESPOSTA             Totalment d’acord. 
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Ajuts a entitats i empreses: Demanem a l'ajuntament que a l’hora de 

realitzar ajudes directes o indirectes (a través de reduccions o 

exempcions fiscals) a les empreses més afectades per la pandèmia, 

també es tinguin en compte les entitats, especialment dels sectors més 

afectats, com ho són les de l'àmbit cultural. 

Revisió de les recomanacions del Consell 

 A l’hora d’establir reduccions, bonificacions i exempcions fiscals, cal tenir present la 

normativa estatal que regula els tributs, de manera que en el cas dels impostos 

només es poden aplicar aquells beneficis fiscals que fixa aquesta legislació estatal, i 

en molts casos no contempla aquesta realitat de les entitats. En el cas de les taxes, 

es permeten reduccions per a les entitats sense ànim de lucre, segons allò que 

determina la llei de les ESAL (espai públic, serveis generals).  

 

 Però en el cas de Barcelona, donat que es pot donar el cas que moltes entitats no 

compleixin tots els requisits per ser ESAL, també se’ls aplica una important reducció 

en algunes taxes com ara  la de l'ocupació del domini públic. 

RECOMANACIÓ 

RESPOSTA             Fet 
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