
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

» Nota de Premsa 

26 de juny de 2014 

www.bcn.cat/premsa 

Barcelona lidera una cimera de ciutats d’Europa per 

promoure la sostenibilitat de les finances públiques 
 

» Sònia Recasens signa a Maastricht l’acord per la creació de l’European City 

Economic and Financial Governance (CEFG) Group, organitzat per l’Institut Europeu 

d’Administració Pública (EIPA) i que inclou Londres, Hamburg, Milan, Dublín i Viena 

 

» El grup de ciutats, en què participa la Comissió Europea, impulsarà una gestió 

pública de qualitat basada en l’harmonització de criteris comptables i pressupostaris 

que garanteixi la competitivitat i el desenvolupament de polítiques socials de qualitat 

 

La tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, ha signat aquest dijous 

a la localitat holandesa de Maastricht l’acord per la creació de l’European City Economic and 

Financial Governance (CEFG) Group, una cimera de grans ciutats europees liderada per 

Barcelona que té per objectiu la promoció i aplicació al continent d’un model de gestió pública 

de qualitat i un control de les finances públiques rigorós com les millors eines per garantir la 

competitivitat econòmica i el desenvolupament de polítiques socials i serveis de qualitat. La 

firma ha tingut lloc a l’Ajuntament de Maastricht, i també ha estat rubricada per l’Institut 

Europeu d’Administració Pública (EIPA), la institució europea líder pel que fa al 

desenvolupament i formació en gestió pública, que pren part en el projecte com a organitzadora 

del grup de ciutats. 

 

La iniciativa compta amb el suport i participació de la Comissió Europea, a través d’Eurostat, ja 

que comparteix els esforços per posar en pràctica les normes comptables europees a tota la 

Unió Europea. També té el suport del Centre Europeu per la transformació dels Governs, 

organització que promou l’excel·lència de la gestió pública, i el Lisbon Council, un think tank o 

grup de generació d’idees al servei de la Comissió Europea que promou i analitza la 

competitivitat i desenvolupament social i econòmic de la Unió Europea.  

 

Durant l’acte de signatura, Recasens ha expressat que, amb aquesta iniciativa, Barcelona vol 

establir, conjuntament amb d’altres grans ciutats europees, la base a tot el continent d’una 

“administració pública innovadora i professional que s'esforça per l'excel·lència i està orientada 

als resultats, un requisit indispensable per al creixement econòmic i la creació d'ocupació en 

tots els territoris”. 

 

“Els polítics i els gestors públics han de desenvolupar la capacitat d'analitzar les necessitats 

dels seus ciutadans d'una manera integral per dissenyar polítiques i estratègies que garanteixin 

una sostenibilitat social, cultural i econòmica”, ha subratllat Recasens, i ha afegit que aquest 

nou enfocament “no és només un aprenentatge clau que l’última crisi ha introduït entre els 

gestors públics, sinó que també és la principal prioritat de la Unió Europea i la nova Comissió 

Europea, ja que s'ha establert en les seves polítiques per al període 2014-2020”.  
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Gestió pública exemplar a nivell europeu 

 

Barcelona se situa al capdavant d’aquesta aliança de grans ciutats per posar el seu lideratge i 

el seu model econòmic i de gestió pública responsable al servei de l’acceleració i la 

competitivitat d’Europa. Aquest model es basa en una alineació entre l’estratègia política, la 

capacitat executiva i la gestió de les finances públiques, i se sustenta en mesures econòmiques 

estructurals aplicades per l’actual Govern municipal. Dues d’elles són la planificació financera i 

pressupostària formulada d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC), i el pagament 

de factures a proveïdors en un màxim de 30 dies. Aquestes decisions garanteixen que les 

finances es gestionin amb criteris d’estabilitat, solvència, eficiència i liquiditat, eines clau per 

garantir l’execució de polítiques públiques orientades al progrés social i econòmic de la ciutat. 

 

Per exportar la seva experiència a nivell europeu, la capital catalana ha decidit posar en 

funcionament aquest associació estratègica i d'alt nivell, que suposarà la creació d'un espai 

d'aprenentatge mutu en l'àmbit de la governança econòmica i financera. Amb aquest fi, 

responsables directius i tècnics de les àrees de finances públiques de les ciutats participants 

discutiran i analitzaran en quatre trobades en els propers 18 mesos –a Maastricht, el 27 de 

juny; a Barcelona, el 17 de novembre; el febrer de 2015, a Hamburg, i el maig de 2015, a Milà– 

qüestions com les seves pràctiques pressupostàries i la tipologia d’informació utilitzada per 

valorar la situació financera de governs municipals. Així mateix, s’abordaran estàndards mínims 

d’informació que pugui suposar un marc de comparabilitat entre governs locals europeus, i es 

valoraran les possibles implicacions i efectes de millora que comporta l’adopció dels criteris 

SEC. 

 

L’objectiu final d’aquestes jornades de treball serà conciliar un llenguatge comú i unes pautes 

de treball que facilitin la implantació de les normes d’harmonització comptable definides per 

Eurostat. Tot plegat, perquè totes les institucions públiques presentin un compte de resultats en 

format i metodologia comuns i accessible de forma transparent per tots els ciutadans. Per això, 

es desenvoluparan documents de recomanacions sobre la base dels treballs realitzats, i les 

principals conclusions o acords seran presentats a les institucions europees com un conjunt de 

propostes que facilitin la implantació de criteris comptables comuns, així com compartir bones 

pràctiques i generar orientacions quant a la gestió pressupostària i financera de les 

administracions públiques del context europeu. 


