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1. Presentació 

 
Aquest Dictamen té per objectiu recollir les conclusions i recomanacions del Consell de 

Ciutat davant la proposta de les noves Ordenances Fiscals i la proposta pressupostària, 

2017, ambdues sense aprovar.  

 

Les noves Ordenances Fiscals, 2017 no van passar al Plenari del mes d’octubre donat 

que no hi havia consens polític. De manera que no s’han aprovat el canvis previstos. 

D’igual manera, la proposta del Pressupostos municipals prevista pel 2017 de 

l’Ajuntament de Barcelona, tampoc es van aprovar. 

 

Donat que el Reglament obliga al Consell de Ciutat a emetre un Dictamen, el Grup de 

treball ha mantingut 6 sessions de treball des del mes d’octubre i fins a finals del mes 

de novembre per tal de debatre i analitzar les propostes de les Ordenances Fiscals i el 

Pressupost Municipals, 2017.  

 

Aquestes sessions de treball han anat en paral·lel amb les no aprovacions ni de les 

Ordenances Fiscals ni del Pressupost 2017, la qual cosa a més de les conclusions i 

reflexions que més endavant es comparteixen, han generat estupor i certa frustració 

per l’esforç invertit en dos processos que sent positius per a la ciutat de Barcelona, 

finalment per manca de consens polític, no han estat aprovats. 

 

 

Volem ressaltar que durant la feina d’aquest grup de treball ha sorgit la possibilitat 

d’aprovar el pressupost de l’any 2017 per la via de la moció de confiança, com ja es va 

fer un cop en el passat mandat, tot i i així creiem que tot l’argumentari crític amb la 

negativa a posar-se d’acord dels grups municipals, continua sent vigent i no desmereix 

el nostre dictamen , que es presentarà al plenari del 14 de desembre, abans del 

plenari municipal del 23 de desembre en que l’equip de govern ha anuncia’t que es 

plantejarà la moció de confiança que donarà l’opció de poder aprovar els pressupostos 

del 2017. 

 

 

 

 

Aquest Grup de Treball ha disposat de la següent documentació: 

 

- Participants al grup de treball de Pressupostos i Ordenances fiscals  

- Calendari previst de les sessions de treball 

- Presentació Ordenances fiscals 2017 
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- Dossier de Premsa del nou web Pressupost Obert 

-  Dictamen sobre les Ordenances fiscals i el Pressupost Prorrogat, 2016 (aprovació 

al Plenari del 17 de desembre de 2015) 

- Ordenances Fiscals 2017. Presentació a la Roda de Premsa (13/10/2016) 

- Pressupostos 2017. Presentació a la Roda de Premsa (7/11/2016) 

-  Document de les intervencions dels partits a la Comissió d’Economia i Hisenda            

per l’aprovació del projecte de pressupost 2017 

- Notes de Premsa de Convergència i Unió en relació a la proposta de 

Pressupostos, 2017 

 

El Consell de Ciutat agraeix al personal tècnic i directiu de l’Ajuntament de Barcelona la 

seva bona predisposició per explicar les novetats tant de les Ordenances Fiscals com de 

la proposta de Pressupost pel 2017, així com el treball qualitatiu en aplicar la 

perspectiva de gènere al pressupost municipal i els projectes pilots de pressupostos 

participatius als Districtes de l’Eixample i de Gràcia.   

 

 

2. Ordenances Fiscals, 2017 
 

 

Seguidament el Consell de Ciutat recull les principals consideracions sobre les 

Ordenances Fiscals (OOFF):  

 

 

 En aquests moments estem en una situació de pròrroga de les OOFF del 

2016, tot i que aquesta situació no és nova perquè al període 2012-2016 van 

estar vigents les OOFF del 2012. 

 

 De manera que a data 1 de gener de 2017 es seguirà amb les OOFF del 2016 tot 

i que  al llarg del 2017 es poden incorporar modificacions a algunes de les taxes 

sempre que es portin a aprovació inicial. No així pel que fa als impostos, que una 

vegada prorrogats no podran incorporar-se les novetats previstes. 

 

 Pel que fa a les poques novetats que s’havien previst pel 2017, destaquen: 

 

o L’impost de l’IBI és el mateix que el del 2016 amb les següents 

modificacions: pels habitatges que sobrepassin els 300.000€ s’aplicarà un 

increment dels topalls del 8%; 
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o Les bonificacions per a famílies nombroses propietàries amb 

persona amb discapacitat, el canvi que s’havia previst és que es tindrà 

en compte el criteri de renda i no el criteri del valor cadastral, perquè el 

criteri d’ingressos s’aproxima més a la capacitat econòmica de les famílies 

que no el valor cadastral. 

 

 

 

 El Consell de Ciutat va fer una consulta sobre l’impost de plusvàlues i la seva 

exempció en el cas de la dació en pagament. La resposta queda recollida en 

l’exempció de l’OOFF 1.3:  

 

o “c) Les transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament 

de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant, per la 

cancel·lació de deutes garantides amb hipoteca que recau sobre ella 

mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de 

manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits 

hipotecaris. Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge 

que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions 

hipotecàries judicials o notarials. No resultarà d’aplicació aquesta 

exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre 

de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient 

per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alineació de 

l’habitatge. A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquella 

en la que hi hagi figurat empadronat el contribuent de manera 

ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o 

des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 

Respecte al concepte d’unitat familiar, se seguirà allò disposat a la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renta de les Persones 

Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, 

sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni. Aquests efectes, 

s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita”. 

 

 S’exposa que SAREB s’ha adjudicat tots els drets immobiliaris i amb la 

regulació actual queda fora d’aquesta normativa. És a dir que IBI 

s’incrementa en el moment que baixen els preus immobiliaris i, per tant, la 

metodologia d’aquest impost és poc equitativa, perquè no és el mateix qui 

compra abans de la crisi que qui ho fa després, pel canvi de valors immobiliaris. 

. 
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 L’IBI està definit sobre el valor cadastral que cada any s’ha anat 

incrementant tot i que es pot fer una bonificació a través de l’article 

2/2004. Tot i que l’Ajuntament en molts casos no pot fer-hi res perquè parteix 

d’una base imposable, seria positiu informar que la ciutadania pot anar al 

Consell Tributari i al·legar la seva situació. 

 

 És important identificar que, en aquests moments, totes les dades de l’impacte 

que acaba tenint un impost o una taxa, són consultables al portal web de 

l’Ajuntament. D’aquesta manera, l’impacte que ha tingut la mesura social de 

l’IBI 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.  

 

 Sobre la taxa dels caixers automàtics, aquest ingrés tenia de previsió la xifra 

de 73.000 euros i finalment de liquidació ha augmentat fins els 152. 980,66 

euros. 

 

 Taxes ús domini públic i prestació altres serveis: En el cas de les empreses 

de mudances es passaria a gravar mitja jornada perquè ara paguen tot el dia. 

Pel que fa al cas de les entitats sense ànim de lucre, es va oblidar el paràgraf 

referent a la no subjecció a la taxa i, en conseqüència, no es va incorporar, per 

tant, el que es proposa ara es tornar a afegir-lo en les noves OOFF. 

 

 Taxes serveis cementiris: Incrementar de 60€ a 100€ la tarifa del tractament 

de les cendres. Destaca que sembla un canvi important però en realitat es 

tradueix en 1.000€ a l’any.  

 

 Taxes estacionament vehicles via pública: Pel que fa a l’àrea blava i verda 

per a persones no residents, l’Ajuntament de Barcelona ha proposat unes 

mesures per preservar el medi ambient a través de la reducció de les emissions 

de CO2 per a vehicles.  

 

 

La fórmula és que el tiquets d’estacionament incorporin a més de l’element fixe 

un altre component variable que dependrà de dos factors principalment: 

 

o Tipus de contaminació del vehicle i  

o Distància en relació a l’espai que ocupi aquest últim a la via pública.  

 

La tarifa també augmentarà els dies que hi hagin episodis de contaminació durant 

l’any. 
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El canvi de tarifes va vinculat a la implantació d’uns nous parquímetres. Aquests 

nous models identificarien les tarifes a partir de la lectura de la matrícula del 

vehicle en qüestió. En el cas que siguin vehicles de matrícules estrangeres o que 

no constin en la base de dades i no es pugui identificar el tipus de vehicle se li 

aplicarà la mitjana de la tarifa.  

 

 El Consell de Ciutat considera que, en aquest cas com en tots els exemples que 

impliqui una nova inversió, a més dels criteris socials i mediambientals 

associats a la inversió, també es conegui públicament la rendibilitat 

econòmica per saber el retorn de la inversió. En el cas del parquímetres 

l’increment de la recaptació prevista era de l’1% pel que fa a l’ingrés i que 

l’amortització d’aquests parquímetres tenen una vida útil d’uns 10 anys 

aproximadament.  

 

 El Consell de Ciutat es mostra satisfet davant de la incorporació sobre la 

bonificació transmissió mortis causa de l’habitatge habitual causant. Les 

OOFF del 2016 consideren com habitatge habitual aquell que ho hagi estat dins 

els 10 anys anteriors a la mort del causant, sense que s’hagués cedit a 3rs 

mitjançant contraprestació. Tot i que s’amplia la definició actual, que passa d’un 

període de 2 a 10 anys (en el supòsits en què el causant ha estat residint en 

centre sociosanitari). El Consell de Ciutat va instar en l’anterior Dictamen, 2016, 

que es tinguessin en consideració la realitat de moltes famílies, les quals han de 

llogar l’habitatge habitual quan la o les persones que hi residien passen a viure a 

una residència o centre sociosanitari i necessiten la contraprestació del lloguer 

per poder fer front a les despeses de la residència o centre sociosanitari.  

 

 Sobre la Taxa 3.1 d'ús de l'espai públic, que havia quedat pactada en 

l’anterior exercici i que finalment en el moment de l’aprovació no va quedar 

recollida en el paquet de les OOFF del 2016, el Consell de Ciutat declara que s’hi 

incorpori i se subsani finalment l’error. En concret que a la Taxa 3.1 per serveis 

generals es tregui la taxa per ocupació de la via pública a entitats socials i 

culturals, que s'aplica actualment en alguns districtes, introduint entre els perfils 

exempts de pagament les associacions que impulsin activitats no lucratives als 

carrers i places de la ciutat. Novament es defensa que s’hauria d’establir 

l’exempció per a les entitats sense finalitat lucrativa, quant al pagament de 

taxes per las sol·licitud de la llicències municipals per iniciar una activitat, taxes 

d’escombraries o les taxes del registre d’associacions i fundacions. 
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 També de l’exercici de les OOFF del 2015 el Consell de Ciutat vol recordar el 

mecenatge a les entitats no lucratives, és a dir, promoure incentius fiscals 

municipals al mecenatge per part d'empreses, comerços, etc.. 

 

 També l’exempció per a les entitats sense finalitat lucrativa de taxes per a la 

sol·licitud de llicències municipals per activitats, taxes d’escombraries, etc.  

 

 Per últim, estudiar bonificacions en l'IVA cultural de les entitats sense ànim de 

lucre a través d’algun retorn en forma de subvenció. 

 

Un any més, el Consell de Ciutat reitera que quan la Llei és restrictiva i no 

permet bonificacions, sigui el propi Ajuntament de Barcelona qui valori una 

equiparació a través de subvencions via pressupostos municipals quan són 

situacions socials.  

És important remarcar l’acord que en cas que al llarg del 2017 el Consell de Ciutat 

tingui propostes concretes de modificació d’alguna taxa es debati amb la Direcció de 

Projectes d’Ordenances Fiscals i Altres Ingressos per analitzar-les i proposar que passin 

a ser aprovades seguint el circuit establert. 
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3. Proposta de pressupostos municipals, 2017 

 

3.1 Reflexions a la pròrroga pressupostària 

 
El Consell de Ciutat vol expressar de manera directa el seu malestar davant de 

la paralització de l’aprovació dels pressupostos municipals de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Apel·la a la responsabilitat compartida de tots els grups municipals davant la seva 

incapacitat de tirar endavant uns pressupostos que haguessin estat positius pel conjunt 

de la ciutadania i de la ciutat, alhora que demana explicacions sobre dues qüestions 

fonamentals: 

 

 Quines són les causes per les quals cada grup municipal no ha facilitat 

l’aprovació dels pressupostos municipals, 2017? 

 

 Quins són els aspectes concrets que hauria de tenir el pressupost 2017 per ser 

aprovat per cada grup municipal? 

 

Aquestes dues qüestions s’han plantejat a tots els grups municipals. El grup municipal 

de CiU va enviar la nota de premsa on exposava la seva argumentació i únicament PSC 

i Ciutadans van assistir a la sessió de treball del Consell de Ciutat per exposar el seu 

argumentari. Aquest queda recollit en l’apartat quart d’aquest Dictamen,  

Posicionament dels Grups Municipals. Barcelona en Comú va presentar fora de termini 

la seva argumentació, tot i que també ha quedat incorporada en aquest Dictamen. 

Finalment, els grups municipals PP, ERC i CUP no van assistir a la sessió de treball ni 

van presentar la seva proposta argumentativa; tot i que PP i la Cup van manifestar el 

seu posicionament i els seus arguments  a la comissió Permanent del passat 23 de 

novembre. 

Tal com ja va quedar recollit al Dictamen dels anys 2013 i 2016, el Consell de Ciutat 

reitera de manera contundent les següents reflexions i assenyala:  

El pressupost municipal, una de les principals eines de què disposa Barcelona 

per a promoure la creació de llocs de treball i sortir de la crisi, no pot ser 

moneda de canvi ni ser objecte de negociacions parcials que comporten 

contrapartides polítiques. El Govern i l’oposició, per tant, tenen l’obligació d’arribar 

a un acord que permeti l’aprovació urgent del pressupost municipal; 



 

10 
 
 

 

 Continuem en un moment de gran crisis socioeconòmica, d’impacte social i 

econòmic en el benestar de la ciutadania;  

 Des del coneixement de la realitat de la ciutat, és necessària l’aprovació d’un 

pressupost que ajudi, a través de la provisió de fons a les partides 

pressupostàries, a impulsar polítiques de tot tipus per produir un efecte corrector 

de la situació i millorar la ciutat, un pressupost que inverteixi en polítiques 

socials, generació d’ocupació i reactivació econòmica, com a eixos 

estratègics per a lluitar contra la crisi; 

 

 La manca d’aprovació del pressupost municipal, tot i permetre la gestió 

ordinària, no dóna marge de maniobra per impulsar noves polítiques, 

noves accions i nous programes necessaris per caminar cap a endavant; 

 

 La manca d’aprovació del pressupost municipal afecta a la imatge que 

Barcelona projecta davant de la ciutadania i vers el món, ja que és un 

símptoma de feblesa i falta de lideratge que la ciutat no és pot permetre en 

aquests moments; 

 

 L’Ajuntament de Barcelona presenta una economia sanejada i compta amb un 

superàvit d’aproximadament, de més de 100 milions d’euros. Malgrat que, a 

priori, és una bona notícia econòmica, el Consell de Ciutat vol expressar 

que ens trobem en un moment  excepcional, i que no ens podem 

permetre no invertir tot allò que siguem capaços de generar.  

 

Per cloure, el Consell de Ciutat alerta que la manca d’aprovació del pressupost pel 

2017 equival a crear una percepció de paràlisi econòmica i social de la ciutat, 

incomprensible des del punt de vista de la ciutadania. El pressupost contribueix de 

manera efectiva a la promoció d’un model d’activitat econòmica on la 

innovació, l'ocupació de qualitat i un model econòmic social, serveixen de 

motor pel desenvolupament del benestar de la ciutadania i de la ciutat.  

 

Sense una promoció real de la generació sostenible d’ocupació i de l’assentament 

d’organitzacions productives (empreses, emprenedoria, universitats i agents 

econòmics), l’evolució del model de ciutat i el manteniment dels ingressos, no serà 

sostenible, a mig termini, cap model social ni la millora de les condicions de vida al 

nostre entorn.  
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3.2 Consideracions sobre la proposta de pressupostos 

municipals 

 
El Consell de Ciutat valora de manera molt positiva l’esforç que ha fet l’Ajuntament de 

Barcelona en la publicació de la proposta de pressupostos municipals, 2017 i tota la 

informació en format obert i editable. Aquestes qüestions quedaran recollides en el 

següent punt. 

 

Els nous portals webs, ens han permès fer un millor apropament als pressupostos 

municipals. El pressupost serà més fàcil d’interpretar a partir dels costos i una eina útil 

per fer el seguiment, qüestió que el Consell de Ciutat vol transmetre dues propostes: 

 

 Fer el seguiment trimestral de l’evolució del pressupost municipal; 

 Donar un pas endavant i poder influir en el moment del disseny del nou 

pressupost i no quedar-se únicament en un rol d’anàlisi quan la proposta 

pressupostària es presenta de manera ferma.  

 

En aquest web es pot veure l’execució del pressupost, ja que es disposa de la 

informació de les despeses i dels ingressos en un excel que conté tots les capítols, les 

partides i els programes. A més d’aquesta informació més numèrica, també es disposa 

d’un informe qualitatiu que compara els mateixos mesos d’anys diferents fins a 

setembre de 2016. 

 

Resulta útil conèixer que al web de Pressupost Obert, 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. Reivindicació que el Consell de Ciutat havia fet durant anys per poder disposar 

d’informació comparativa.  

 

També és interessant saber que a nivell de transparència es possible fer un seguiment 

de les empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona, amb un nivell de concreció 

màxim ja que es pot tenir accés inclús a les factures.  

Sobre la proposta de Pressupost 2017 destaquem les següents dades:  

 

 Els ingressos corrents tindrien un increment del 6% respecte el projecte de 

pressupost 2016 i els ingressos no financers d’un 5,8% respecte al del 2016. 

 

 Pel que fa a les regles fiscals, els pressupost s’ajusta a que el dèficit ha de ser 0 

o superàvit, i el deute financer ha de ser menor al 60%, l’estalvi brut (amb la 

fórmula d’ingressos corrents-despeses corrents) ha de ser igual o major que el 
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15% per realitzar inversions que siguin finançades amb els propis ingressos de 

l’Ajuntament i respecte la liquiditat, ha de garantir el pagament a 30 dies a les 

empreses proveïdores.  
 

 Sobre l’increment de despeses corrents i capital es recorda que al pressupost 

inicial del 2016 es va fer una modificació de crèdit de 275 milions d’euros que va 

suposar la rebaixa dels 69,9 milions d’euros per la sentència de l’1% i l’ajust de 

la taxa metropolitana que al 2015 existia. Al 2016 només es van pagar 17,5 

milions d’euros i en aquesta proposta de pressupost pel 2017 ja no hi és.  

 

 També estava previst incrementar la despesa corrent en 83 milions d’euros 

respecte al pressupost anterior i que els 2.370 milions d’euros és la suma del 

corrent i la inversió. De fet, aquesta augmenta uns 95,6 milions d’euros al 

passar  del pressupost del 2015 al del 2016 amb la modificació, i al 2017 

seguiria  creixent. 

 

 

  Gràfic 1: Increment de despeses corrents i capital 

 

 Sobre les despeses per capítols del Pressupost 2017 (taula 2), les despeses no 

financeres s’incrementarien en un 4,7% i que els actius i passius dels capítols 8 i 

9 corresponen a les transferències de la Fira de Barcelona i a les amortitzacions 

que s’han de pagar pels préstecs en vigor. 
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 Pel que fa a les despeses per orgànic, capítols  1 i 2 (taula 3), s’incorpora la 

Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, fruit de l’acord de govern entre BCN en 

Comú i el PSC. Per tant, no és una Gerència que neixi de noves necessitats sinó 

que és una redistribució d¡ambits d’altres gerències com per exemple, comerç i 

cultura. De fet, afegeix que tots els temes que al 2016 estaven al codi 08 “Drets 

de Ciutadania, Participació i Transparència” passen també al codi 03 Empresa, 

Cultura i Innovació i que l’Àrea de Presidència i Economia, amb aquest projecte 

de Pressupost 2017, apareix rebaixada per una qüestió d’ingressos provinents 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 

 Sobre els Districtes, el pressupost s’ha distribuït de forma proporcional a la 

població i inversament proporcional a la renda. 

 

 

 

 

 

Taula 2: Despeses per capítols del Pressupost 2017 
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 El Pressupost 2017 (gràfic 2), aquest tenia una previsió de 429,10 milions 

d’inversió. 

 

 

 

 

 

Taula 2: Despeses per orgànic 2017 

Gràfic 2: Pressupost Inversions 2017 
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 Sobre l’evolució del deute (gràfic 4), indica que el deute del 2015 era del 33% i 

que la previsió del deute 2016 és la mateixa que la del 2017.  

 

 

 

  

Gràfic 3: Evolució del deute 
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 Pel que fa al capítol de subvencions a entitats sense ànim de lucre es 

proposa el següent: 
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o Diferenciar en aquest capítol les empreses de les entitats sense ànim de 

lucre; 

o Establir convenis plurianuals amb les entitats sense ànim de lucre; 

o Afavorir l'arrelament al barri, i per tant les subvencions de districte en 

relació a les de ciutat. 

 

 El Consell de Ciutat vol expressar que estem en un moment en que la 

societat necessita una redistribució de recursos i els grups municipals 

haurien d’haver arribat a un acord pressupostari per tirar endavant un 

pressupost municipal que no paralitzés canvis positius per a la 

ciutadania. 

 

 Manifesta que cal una reflexió profunda sobre la metodologia de treball 

en tots els àmbits, i especialment en les polítiques socials i en la 

generació d’ocupació estable i de qualitat. Són necessaris elaborar estudis 

rigorosos sobre les necessitats reals de la població i els Districtes per tal que no 

s’agreugin les distàncies i les oportunitats socioeconòmiques i quan sigui prevís, 

fer accions de discriminació positiva perquè les diferències entre els Districtes no 

augmentin. 

 

 Per tot això, el Consell de Ciutat alerta que hi ha una necessitat de revisar el 

model social i de redistribució de la riquesa que acompanya un 

pressuposts municipal. Apuntem que no només són importants els diners sinó 

que s’ha de canviar el marc de transformació social. En altres paraules, calen 

polítiques orientades a tres dels eixos contra la desigualtat socials, que són: la 

igualtat d’oportunitats, l’accés als recursos i l’ocupació. 

 

 Seria important revisar la metodologia de treball, que s’hauria de basar en 

la detecció de necessitats reals i no únicament en el nombre de 

persones i famílies ateses. 

 

 És precís invertir en avaluacions continuades del retorn de les 

inversions. 

 

 Per últim, el Consell de Ciutat defensa fer seguiment del pressupost trimestral, 

sobretot abans de les possibles modificacions de partides pressupostàries per 

poder tenir capacitat d’anàlisis i influència.  
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3.2 Recomanacions sobre la transparència en els 

pressupostos municipals  

 
El Consell de Ciutat manifesta la seva satisfacció pel que fa a la transparència i 

l’accessibilitat de les dades dels pressupostos municipals. Les pàgines webs 

d’Estratègia i Finances i la nova creació del web de Pressupost Obert, esdevenen unes 

eines valuoses per cercar informació de manera més senzilla. És a dir, a l’actualitat la 

ciutadania disposa d’unes eines més didàctiques per accedir als comptes de 

l’Ajuntament ja que les dades estan en codi obert, són fàcils d’obtenir, estan 

presentades també de manera molt visual i es poden descarregar en format CSV o 

Excel.   

 

 

En el Dictamen sobre les Ordenances fiscals i el Pressupost Prorrogat, 2016 (aprovació 

al Plenari del 17 de desembre de 2015), el Consell de Ciutat va fer una sèrie de 

propostes en matèria de transparència dels pressupostos municipals de la ciutat de 

Barcelona, que han quedat totalment recollides en la presentació de les dades són, de 

manera abreujada, les següents: 

 

 Publicació dels pressupostos municipals complerta i en format obert i 

editable; 
 

 Publicació dels pressupostos projectats aprovats, consolidats i 

l’execució mensual del pressupost de l’any en curs, així com l’execució 

pressupostària d’anys anteriors; 
 

 Publicació de la informació a nivell de partida pressupostària, per poder 

arribar al nivell màxim de detall i identificar els conceptes; 
 

 Publicació de la memòria d’inversions reals; 

 

 Publicació dels pressupostos d’enguany i dels anys anteriors. 
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3.3 Altres projectes 

 

a) Pressupostos participatius, projectes pilots a Gràcia i a l’Eixample 

 

El Consell de Ciutat valora de manera favorable que s’hagin posat en marxa dos 

projectes de pressupostos participatius als districtes de Gràcia i de l’Eixample.    

Els Pressupostos Participatius són una eina de democràcia directa i l’Ajuntament de 

Barcelona afronta el repte de trobar el seu propi model, partint d’experiències existents 

en l’entorn i de la política de participació ja existent a la ciutat.  

Les proves pilots dels pressupostos participatius destinaran 500.000 euros a projectes 

de despesa corrent a l’Eixample i el procés serà bàsicament on line. Pel que fa al 

Districte de Gràcia, es destinaran 150.000 euros a la co-producció de projectes de 

despesa corrent, sent un procés totalment presencial. 

El Consell de Ciutat es mostra crític davant de processos únicament virtuals o 

únicament presencials ja que s’ha d’arribar a un equilibri entre espais de participació 

on-line i presencial. També és important contemplar en els plantejaments metodològics 

la participació a nivell individual i els canals de participació a nivell col·lectiu i 

associatiu, per tal de generar processos integratius i no excloents.  

Finalment, el Consell de Ciutat voldrà conèixer quines han estat les conclusions 

d’aquests projectes pilots, tant a nivell del nombre de persones participants, com dels 

projectes finalment aprovats i posats en marxa.  

 

b) Pressupostos amb perspectiva de gènere  

 
L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un estudi qualitatiu d’alguns dels Capítols del 

Pressupost municipal des de la perspectiva de gènere. De manera concreta, el capítol 1 

i 20 programes amb rellevància de la perspectiva de gènere del capítol 2.  

Les principals conclusions qualitatives són que a l’Ajuntament de Barcelona també s’ha 

identificat una bretxa salarial entre homes i dones, tot i que falta incloure els nivells 

professionals dins dels grups per analitzar-la en profunditat. Les jornades parcials les 

concentren les dones amb impacte retributiu, que es distingeix entre plantilla 

uniformada i no uniformada perquè s’ha de contemplar que la Guardia Urbana i el cos 

de Bombers són plantilles força masculinitzades.  
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Els complements per antiguitat i destinació són més favorables a les dones, en canvi, 

la bretxa del complement migratori i la de grups professionals són més favorables als 

homes. 

El Consell de Ciutat assenyala que a més de l’estudi de la plantilla de l’Ajuntament s’ha 

d’incloure a la resta de les empreses públiques. També s’han d’analitzar els serveis 

externalitzats, posant l’accent en els servei de neteja per les seves baixes retribucions i 

els horaris extensos.  

Sobre els capítols 2 i 4 destacar que segons l’impacte de gènere: un 25% dels 

programes gaudeixen d’un impacte positiu i el 75% restant no es poden valorar. El 

37% del pressupost incorpora la perspectiva de gènere (uns 159 milions). Exposa que 

l’impacte positiu és d’uns 63 milions d’euros i que 362 milions d’euros corresponen a 

programes que no es poden determinar.  

El Consell de Ciutat afegeix que els temes de gènere s’han de pensar també en clau de 

classe social.  
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4. Posicionament dels Grups Municipals 
 

El Consell de Ciutat va sol·licitar a tots els grups municipals de Barcelona, govern i 

oposició, que expliquessin a aquest Òrgan de participació de la ciutadania i de les 

principals entitats de la ciutat, quins eren els motius pels quals no s’havia arribar a un 

acord que facilités l’aprovació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost del 2017. 

El grup municipal de CiU, Barcelona en Comú i PP van ser els tres grups  que va enviar, 

el primer, dues notes de premsa i el segon i el tercer, tot i que fora de termini, un 

escrit, on exposaven el seu posicionament vers els pressupostos. Els grups municipals 

d’ERC i CUP no van presentar cap escrit al grup de treball del Consell de Ciutat ni van 

assistir a la invitació que el grup va fer per escoltar els argumentaris a l’entorn de 

l’aprovació pressupostària. Per tant, tan sols els grups municipals del PSC així com de 

Ciutadans van assistir a la darrera sessió de treball per compartir la seva argumentació 

que seguidament, es detalla:  

 

Grup Municipal de Bcomú de l’equip de govern 

L’escrit es centra en les explicacions sobre el procés de negociació iniciat per l’equip de 

govern (Bcomú i PSC) , iniciat el 7 de novembre, abans de la presentació de la 

proposta pressupostaria a la comissió de govern, aquesta ronda de contactes amb tots 

els grups municipals  va ser liderada pel Primer i segon Tinent d’alcalde, aquestes 

sessions es van fer el 7 i el 8 de novembre. 

Posteriorment es va fe runa segona ronda de contactes, liderada pel gerent Jordi Ayala 

amb tots els grups, excepte amb CiU que el Govern no va tornar a demanar cap altre 

reunió. Es va oferir suport tècnic  abans de la presentació formal a la Comissió 

d’economia del 15 de novembre. 

Segons el seu parer no es van rebre propostes sobre els comptes que no hagin estat 

possible assumir. La distancia de models polítics en alguns casos va fer que algun grup 

com el PP,anunciessin la seva postura contraria als pressupostos. ERC i C’s plantejaven 

mes inversió en habitatge, i la CUP  va condicionar la negociació del pressupost a la 

gestió de la venda ambulant. 

Com a equip de govern s’ha plantejat la necessitat de poder aprovar els pressupostos, i 

al comprovar que no era possible, ha plantejat el mecanisme que permet l’article 197 

de la LOREG , que preveu que els comptes es puguin aprovar pel procediment  de la 

qüestió de confiança. L’equip de govern vol deixar clar en l’escrit que aquesta no era la 

seva opció prioritària, i que preferia que hagués estat possible la tramitació ordinària 

dels mateixos. 
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També reitera que aquest nou escenari, no exclou noves trobades amb els grups 

municipals en el període d’al·legacions  per incorporar les propostes dels grups sobre 

els comptes.  

Grup municipal CiU 

Denuncien la manca total de diàleg de l’executiu municipal. Únicament s’han reunit una 

única vegada, el 7 de novembre i no hi havia iniciativa per pactar el pressupost amb el 

grup majoritari ja que van abandonar els consensos amb el grup de CiU.  

Per tant, manca de diàleg i de facilitar la feina ja que es va un lliurament del 

pressuposts 48 hores preceptives abans, amb la dificultat de poder analitzar-los. 

Les diferències no són merament tècniques sinó de calat polític que fan referència al 

pla d’inversions, al procés re remunicipalització i augment de la plantilla municipal, la 

mobilitat o la solvència i no subordinació dels comptes de l’Ajuntament a la Generalitat 

i Estat, entre d’altres.  

Denuncia que el Pressupost pel 2017 no dóna resposta a la creació de llocs de treball i 

generació d’economia, millora dels serveis socials i fer que la ciutat funcioni, també diu 

que han desaparegut 20 milions d’euros que estaven dedicats a la promoció econòmica 

i destaca que es redueix el pressupost dedicat al Comerç passa d’un 4,1% al 3,3% i no 

esta previst cap despesa per desenvolupar el Pla Integral i transversal de Comerç, 

baixen les despeses de Benestar Comunitari, la neteja, la recollida de residus, el 

clavegueram, que passen del 20% al 16%. S’hauria rebaixat un 11% la despesa social 

de l’Ajuntament respecte el que gastava el govern Trias.  

El pressupost del que és gestionat pels barris i districtes és de tan sols un 12%. On 

està la descentralització? Sobre Salut: 19 milions d’euros. En dietes, publicitat, 

propaganda, treballs tècnics i estudis: 23 milions d’euros. Continuen destinant més a 

aquestes partides que a salut.  

Finalment, no executen la totalitat de les inversions en aquesta proposta de 

pressupost, 2017. 

El Grup Municipal de Convergència i Unió no pot avalar un pressupost que es basa en 5 

eixos de PAM que ja no van donar suport. 

Grup municipal PSC (equip de govern) 

La proposta de pressupost compleix tots els objectius financers, que són, a) Deute per 

sota del 60 per cent dels ingressos corrents; b) L’estalvi brut per sobre del 15% dels 

ingressos corrents; c)Liquiditat de pagament a 30 dies a proveïdors; i d) Dèficit 0.   
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La voluntat del Govern era presentar una proposta inicial per a començar a debatre fins 

assolir el consens necessari per a la seva aprovació. S’ha fet un debat amb els grups 

municipals i tot i que s’ha parlat de posicionament polític poc de polítiques 

pressupostàries concretes.  

La situació financera de l’Ajuntament de Barcelona és molt bona i aquest nou 

pressupost, tenia la intenció de millorar-la ja que estava previst un creixement del 

4,4% de despesa corrent i de capital i tenia la valentia de trencar la regla de despesa 

de la Llei de Montoro dins del nou pla Econòmic i Financer. 

Per últim, augmenta la inversió social i la reactivació de llocs d’ocupació i lluita contra 

les desigualtats i l’àmbit de la cultura apostava per un ampli creixement vinculat a la 

generació de llocs de treball i vinculada a tots els Districtes i barris de Barcelona.  

 

Grup Municipal Ciutadans 

El Govern va facilitar la documentació amb molt poc temps per poder analitzar-la i no 

s’ha mostrat ni dialogant ni amb voluntat de consens.  

Aquests nous pressupostos són un conjunt de mesures que no tenen connexió i no 

obeeixen al model de ciutat concret i obliden el conjunt de l’activitat econòmica. 

El Pla de RRHH que intenta incrementar la partida el personal públic,  vulnera la Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Pública. A més la remunicipalització 

dels serveis socials, l’IMI i les OAC s’ha proposat sense tenir un informe de costos i en 

l’impacte que té això per als treballadors i les treballadores.  

La partida destinada a polítiques socials ha caigut un 11%, un govern de canvi que no 

destina suficients recursos.  El seguiment del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament 

de Barcelona, no s’ha sabut com ha quedat. 

Aquest pressupost destina una partida 1milió 410 mil euros a l’estudi del tramvia sense 

cap consens amb els grups municipals.  

Al Pla d’habitatge no hi ha mesures concretes ni partides pressupostàries específiques 

tot i l’ambiciós programa i projecte de promoció del dret a l’habitatge. 

Les Polítiques actives d’ocupació només han sigut capaços de desxifrar 2 milions 

d’euros. També es detecta una pèrdua d’inversions: s’anaven a retallar les inversions 

d’un pressupost de 600 a 429 milions i en pressupostos anterior abans eren més altes 

tot i que ara l’Ajuntament segueix incrementant la recaudació. Es produeix una 
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desinversió en projectes de xarxa d’enllumenat i gestió de residus o de xarxa de 

neteja.  

Es detecta una caiguda de la recaudació per la disminució de casi 2 milions d’euros de 

les taxes per la utilització de terrasses i la moratòria hotelera que provoca increment 

de preus dels allotjaments turístics i el creixement dels habitatges de luxe. I finalment, 

aplica mesures de caràcter lesiu a sectors econòmics i generació d’ocupació. 

 

Grup Municipal del Partit Popular 

El projecte de pressupost 2017 no compleix amb la Llei d’estabilitat pressupostària: 

està previst que la despesa superi en 400,5M€ el límit permès en 2015-2017. A més, i 

relacionat amb aquest punt, critica que el Pla Econòmic i Financer d’aquest mandat és 

un instrument que s’utilitza per superar la regla de la despesa any rere any tot 

incomplint amb la llei d’estabilitat pressupostària.  

A continuació, indica que aquest pressupost ve acompanyat d’un augment màxim de la 

fiscalitat, i, per tant, dels ingressos com l’IBI, l’impost de plusvàlua, dels parquímetres 

i de les transferències de l’estat.  

Afegeix que, segons la memòria explicativa del Pressupost 2017, l’Ajuntament tindrà 

un superàvit de 70M€ al 2016 i indica que aquest és un clar argument per rebaixar els 

impostos i les taxes a càrrec dels barcelonins. 

Destaca que en aquest pressupost 2017, el govern municipal preveu demanar més 

crèdits a la banca per l’import de 204 milions d’euros.  

D’altra banda, apunta que aquest pressupost 2017 preveu un increment de la despesa 

pressupostària. Concretament, destaca les següents modificacions: l’increment de les 

despeses de personal en 10,7M€, l’augment de 19M€ a la partida genèrica “altres 

despeses diverses” sense més concrecions, l’increment en 2,5M€ de la despesa en 

informes, estudis i treballs tècnics, el creixement en 2,4M€ de la “representació 

política” tot i ser una partida de lliure disposició del govern, la disminució dels costos 

de manteniment de la via pública (-800.000€) com de la xarxa d’enllumenat (-1M€), 

l’eliminació de la partida pressupostària per aplicar el Pla Integral i Transversal del 

Comerç, la reducció de les aportacions a Barcelona Activa, a Barcelona Cicle de l’Aigua 

i al Consorci de Barcelona Turisme en -1,5M€, -1,2M€ i -0,9M€ respectivament, la 

disminució de les ajudes per l’allotjament de persones en situació vulnerable en -

7,6M€, la reducció de la despesa en seguretat i mobilitat ciutadana (-28M€) i educació 

(-14M€), i l’increment de subvencions en 10M€ a entitats sense ànim de lucre. 
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Pel que fa a les inversions, es produeix un lleu increment d’aquestes últimes (31,9M€) 

a diferència de la despesa corrent que creix en 83M€. Disminueix el PIM de via pública 

en 8,3M€, falta de descentralització a favor dels districtes (es redueixen en 6M€) i 

grans projectes sense dotació  mínima.  

 

Grup Municipal de la CUP Capgirem 

Exposa que el pressupost proposat per Barcelona en Comú i el PSC és evident que 

s’aprovarà tant sí com no per qüestió de confiança. 

Destaca que el curs passat van presentar una proposició per tal que els pressupostos 

tinguessin un enfocament de gènere a fi de tenir informació dels col·lectius beneficiaris 

de les mesures pressupostàries, desagregades per sexe. Tot i així, l’informe que se’ls 

ha presentat conté les següents conclusions: el Capítol 1 mostra que es destina major 

despesa als homes que a les dones malgrat tenir una regidoria de feminismes i LGTBI, 

i, els Capítols 2 i 4 exposen que tan sols un 37% dels diferents programes incorporen 

de forma alta la perspectiva de gènere i destaquen que un 75% dels programes no es 

poden avaluar per manca de resposta. Respecte a això últim, critica la falta d’interès 

de la majoria de les àrees de l’ajuntament respecte a aquest tema. 

D’altra banda, apunta que la llei de pressupostos, l’LRSAL o la directiva Bolkestein 

castren la possibilitat real de canviar d’arrel la política econòmica dels ajuntaments. En 

aquesta direcció, manifesta que el neoliberalisme ha estat sempre present al consistori.  

En relació als tres punts claus que expliquen el posicionament, en primer lloc, recorda 

que Barcelona en Comú va abstenir-se de dur a terme un procés de pressupostos 

participatius amb un mínim del 5% d’allò pressupostat i que, al seu lloc, aquest govern 

va legitimar proves pilot en alguns barris que poc tenen a veure amb allò que havien 

proposat electoralment. 

En segon lloc, manifesta que la falta de temps i forma en la presentació de les 

propostes del pressupost lligat al fet de no escoltar als grups municipals amb els que 

pot haver consens, no genera pas confiança. Concreta que el llibre verd el van rebre 

amb només 4 dies d’antelació oblidant el funcionament assembleari d’aquest grup 

municipal. 

En tercer lloc, i per últim, denuncia el desplegament operatiu especial de repressió 

policial contra els venedors ambulants (un dels sectors més febles d’aquesta ciutat), a 

Drassanes, Liceu i Plaça Catalunya. I, a més, critica que Barcelona en Comú no 

dissolgués el cos dels antiavalots tal i com va prometre inicialment. 
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Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

Considera que la proposta de pressupostos que es va dur a la darrera Comissió 

d'Economia i Hisenda demostra que el gran canvi anunciat pel Govern Municipal per 

reduir les desigualtats i fer de Barcelona una capital pròspera i justa, no s’està duent a 

terme. 

De la mateixa manera, els acords arribats respecte a fer arribar el metro a la Zona 

Franca, traslladar les presons de la Model i la Trinitat per a construir-hi habitatge 

protegit i equipaments per a la ciutadania o bé la implantació de la tarifació social fins 

als 16 anys en transport, no s’estan produint. 

Fa una crítica al Govern Municipal en relació a les inversions realitzades per la ciutat. 

Mentre per una banda el Govern arriba a acords amb Conselleries de la Generalitat per 

millorar de forma substancial la sanitat o els serveis socials a la ciutat, per l’altra 

banda, impedeix l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat al Parlament de 

Catalunya i no deixa que aquests mateixos acords es puguin dur a terme. 

Destaca la falta de mesures fonamentals per la justícia social introduïdes, com ara la 

implementació de la tarifació social dels serveis públics gestionats per l'Ajuntament, o 

garantir partides suficients al pressupost per dur a terme una política d'esquerres en 

matèries com l’habitatge, la ocupació o la cultura. És per això que els 49,9 milions 

d’euros destinats al programa d'habitatge són insuficients per ERC, que defensa un 

mínim d'inversió d'un 25% del pressupost d'inversions a habitatge protegit. També 

remarquen que descensos de 2,3M€ en biblioteques respecte el 2016 o de 6M€ en 

ocupació són excessius.  

Finalment, el grup es mostra preocupat per l'augment de recursos que es preveu en 

aquest pressupost. A mode d’exemple, senyalen un augment de recaptació d'uns 50M€ 

de l'anomenat Impost sobre les Plusvàlues, i creuen que és un senyal inequívoc de que 

Barcelona està generant una nova bombolla immobiliària, fet que pot tenir 

conseqüències irreversibles sobre la cohesió social de la ciutat.  
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5. Reflexions finals del Consell de Ciutat  

 
El Consell de Ciutat lamenta la manca de consens polític per aprovar tant les 

Ordenances Fiscals com el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 2017. 

Aquest Consell vol destacar la manca d’un veritable esforç per part de tots els grups 

municipals per tal d’arribar a un acord que permeti avançar en matèria pressupostària 

a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, es recorda que la responsabilitat de la 

manca d’uns pressupostos i ordenances fiscals aprovades que facilitin fer 

front a unes millors condicions de vida de la ciutadania d’aquesta ciutat, recau 

en tots els grups municipals; però en major mesura en l’equip de govern 

municipal que hauria d’haver esgotat totes les vies de diàleg i negociació que 

haguessin possibilitat l’aprovació final. 

Per tant, el Consell de Ciutat afirma que aquesta manca de diàleg entre els grups 

municipals i l’equip de govern, ha tingut conseqüències molt negatives per a 

la vida de la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania. S’ha desaprofitat 

l’oportunitat financera de l’Ajuntament de Barcelona i a curt i mig termini, 

tindrà efectes danyosos. 

Tots els grups municipals de l’oposició han afirmat que ha mancat diàleg per part del 

govern de la ciutat per debatre internament el contingut dels pressupostos. En aquest 

sentit, el Consell de Ciutat recomana pels propers exercicis:  

 Que el Govern i l’Oposició facin la seva feina que és la de dialogar i 

arribar a consensos per tal que la ciutadania de Barcelona no hagi de patir la 

seva inoperància; 

 

 Incorporar en el procés d’elaboració del Pressupost municipal al 

principals actors i agents socioeconòmics de la ciutat per tal de recollir les 

necessitats reals de la ciutadania i poder influir i marcar prioritat en la confecció 

final del pressupost; en altres paraules, que abans de fer una presentació, obrir 

el diàleg i la participació efectiva; 

 

 Marcar unes dates concretes per rebre tota la informació amb temps 

suficient per tal que tots els grups municipals a l’oposició puguin analitzar-ho i 

elaborar propostes; 

  

 Establir un temps concret per poder debatre àmpliament el contingut de 

les Ordenances Fiscals i de la proposta de Pressupost tots els grups 

municipals; 
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 L’Ajuntament de Barcelona disposa de totes les eines, tan tècniques 

com tecnològiques per poder sumar al conjunt de la ciutadania i de les 

entitats de la ciutat en l’elaboració de les línies mestres del Pressupost 

i de les Ordenances Fiscals. Per tant, el Consell de Ciutat reclama un esforç 

pedagògic i comunicatiu per part de l’Ajuntament per tal de sumar el màxim de 

veus i sensibilitats que finalment quedin recollides en les propostes dels 

Pressupostos i de les Ordenances fiscals.  

 

 Fer el seguiment trimestral de l’evolució del pressupost municipal; 
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6. Annex 
 

Composició de la Comissió de Pressupostos i Ordenances fiscals, 2016 

 

Vice-presidències 

 Alex Goñi (PIMEC-Comerç) 

 Montserrat Morera (Consell d’Associacions de Barcelona, CAB) 

Institucions més Significatives de la Ciutat 

 Carme Panchón (Universitat de Barcelona) 
 Marisa López / Vicenç Tarrats (Comissions Obreres) 

 Albert Recio (Federació de veïns i veïnes de Barcelona, FAVB) 
 Miquel Aragón (Consell d’Associacions de Barcelona, CAB) 

Persones d’Especial Rellevància 

 Anna Balletbó 

 Paz Cano 

Registre Ciutadà 

 Inma Gonzàlez 

Fitxer general d’Entitats Ciutadanes 

 Joan Vidal (Associació Musicocultural del Mas Guinardó) 

Grups Polítics Municipals 

 Berta Clemente / Anna Boada (CiU) 

Ajuntament de Barcelona 

 Carlos Vives, Director de Pressupostos i Política Fiscal  
 Raúl Fontanet, Responsable de l’Oficina de Management i Pressupost Executiu 

 Toni Mora, Director de Projectes d’Ordenances Fiscals i Altres Ingressos 
 Enric Perea, Director de Serveis de Pressupostos 

 Orland Blasco, Secretari tècnic del Consell de Ciutat 
 Míriam Esteve, Secretaria tècnica del Consell de Ciutat 

 Blanca Moreno, Suport Metodològic de la Comissió 

 

 


