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Dia: 24/ novembre / 2020 

Hora: 17 – 19 hores 

Lloc:  https://8x8.vc/decidimbarcelona/pressupostosiordenancesfiscalsCdC 

 

Assistents 

 

 

Institucions més significatives de la ciutat   

 

Albert Recio    Fed. Ass. Veïns i Veïnes de BCN 

Montserrat Morera  CAB 

 

Fitxer general d’entitats 

 

Joan Vidal    Associació Mas Guinardó 

 

Consells sectorials de la ciutat  

 

Joan Martínez   Consell Assessor Gent Gran 

 

 

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 

 

German Prado  Grup Municipal Ciutadans 

Albert Guinervau  Grup Municipal Barcelona pel Canvi 

Xavier Cañigueral  Grup Municipal Partit Popular 

Jordi Castellana   Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

Ferran Mascarell   Grup Municipal Junts per Catalunya 

Xavier Bech   Grup Municipal Junts per Catalunya 

 

 

ACTA GRUP DE PRESSUPOSTOS I ORDENANCES FISCALS 2021 

https://8x8.vc/decidimbarcelona/pressupostosiordenancesfiscalsCdC
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S’excusa:  Raquel de Haro de CCOO, Alejandro Goñi de PIMEC 

 

 

Ordre del dia 

 

Presentació per part dels diferents Grups Municipals de la seva proposta del 

posicionament i valoració de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals 

pel 2021 per part del govern municipal.   

 

 

Presentació del posicionament dels Grups Municipals 

 

Grup Municipal de C’s 

 

Amb l’aparició de la Covid-19, és imprescindible revertir aquesta pujada d’impostos i taxes que 

el que fa és encarir la vida a Barcelona per a tots els ciutadans, en un moment en què un alt 

percentatge d’aquests han vist reduïts els seus ingressos. 

 

Un exemple evident és el rebut de l’aigua, que ha pujat significativament per l’augment de les 

taxes lligades al seu consum.   

 

L’anunci del Govern Municipal de la recepció de recursos pressupostaris extraordinaris per part 

del Govern d’Espanya i l’opció d’utilitzar els romanents fa que sigui possible disposar dels 

recursos necessaris per a afrontar l’emergència social i econòmica que continuarà el pròxim 

any. 

 

D’acord amb això, les principals dades i línies d’actuació del Grup Municipal de Ciutadans amb 

el Pressupost Municipal i les Ordenances Fiscals per a 2021 són les següents: 

 

- Per la nostra part estem disposats a negociar i a arribar a acords. 

- Pel que fa a les Ordenances Fiscals, vam votar en contra de l’aprovació inicial perquè el 

projecte presentat pel Govern Municipal és una continuïtat de l’important augment d’impostos i 

taxes.   

- Hem presentat una proposta d’Ordenances Fiscals al Govern Municipal que presentarem 

també en forma d’al·legacions i observacions, en el sentit de reduir la pressió fiscal a la ciutat. 

Pensem que els ciutadans, els autònoms i les empreses no poden assumir aquests costos i 

aquesta càrrega. 
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- El Govern Municipal ha de ser sempre realista amb la situació social i econòmica de la ciutat, 

i adaptar-se a les circumstàncies i a les necessitats dels ciutadans. 

- Creiem important que el Govern Municipal exigeixi a la Generalitat que es comprometi amb 

Barcelona, confirmi quina serà la seva aportació a la ciutat i fixi un calendari per a fer efectives 

les transferències corresponents al Fons Covid, als Fons Feder i al deute ciutadà. 

- Al projecte de pressupost veiem que el capítol 4, que inclou les ajudes a ciutadans, entitats 

socials, autònoms i pimes, es manté amb les mateixes quantitats que el pressupost de 2020. En 

canvi, els capítols 6 i 7 corresponents a les inversions tenen una gran pujada en el nombre de 

recursos. 

- Volem analitzar les inversions i veure si totes són prioritàries, per sobre dels  ajuts i els recursos 

destinats al rescat i reactivació de persones i activitat econòmica.  

 

 

Grup Municipal Barcelona Pel Canvi 

 

El nostre grup municipal va decidir abstenir-se inicialment per a poder facilitar el pas del tràmit 

inicial per a obrir negociacions.  

 

Considerem que el marc econòmic en el qual es basa el govern municipal per aquest pressupost 

és massa optimista i que alguns ingressos no estan assegurats, com per exemple els 107M € 

dels fons estatals. 

 

Algunes de les nostres principals peticions seran: 

 

- Incrementar la inversió en Cultura, Habitatge i Despesa social 

- Inversions específiques com poden ser: la Biblioteca de Sarrià, la reforma de les Rambles, 

l’escola bressol a la Teixonera, la Rambla verda de Vallcarca o la Torre Garcini a Horta. Tot això 

tenint en compte que tindrem capacitat de despesa extraordinària per inversió, però no permetrà 

augmentar despesa corrent. 

- Respecte a les Ordenances fiscals, demanarem algunes bonificacions, la possibilitat de pagar 

en diversos exercicis. També demanarem facilitar el poder agrupar i informar a què obeeixen i 

en què es basa el càlcul de tots els pagaments.   

 

Volem incidir molt en el fet que la despesa que es faci sigui útil.   
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Partit Popular 

 

Tenint en compte el context actual d’inestabilitat i profunda davallada econòmica, des del Partit 

Popular demanem que es duguin a terme 3 reformes, cabdals al nostre entendre:  

 

1. Una reforma fiscal. 

2. Una reforma de l’administració. 

3. Una reforma de les polítiques socials i de promoció econòmica. 

 

Lamentablement, no veiem que cap d’aquestes reformes sigui una prioritat per al Govern 

Municipal en els seus projectes d’Ordenances Fiscals i Pressupostos. En l’àmbit de la fiscalitat, 

es consoliden els increments en l’IBI (es va reduir la quota, però es va compensar amb 

l’eliminació dels topalls), les tarifes d’àrea verda i blava, la taxa de clavegueram, etc. així com 

es mantenen figures com la recentment creada taxa de recollida de residus domèstics o el 

recàrrec sobre l’impost turístic. Hi ha una única excepció: la taxa de terrasses, que continuarà 

amb la rebaixa del 75% acordada per tots els grups polítics abans de l’estiu. En aquest sentit, 

el Partit Popular esmenarem els textos per a incloure reduccions en figures impositives, 

bonificacions i subvencions al pagament d’impostos que ajudin a reduir la pressió fiscal.  

 

Algunes de les mesures que inclourem en les nostres esmenes són les següents:  

 

- Subvenció en el pagament de l’IBI a comerços amb pèrdues significatives de facturació des 

del començament de la pandèmia.  

- Subvencions en el pagament de l’IBI a propietaris d’habitatges llogats a famílies que hagin 

tingut davallades considerables dels seus ingressos des del començament de la pandèmia, 

condicionant aquesta subvenció a la reducció de la renda de lloguer.  

- Reducció de la taxa de recollida de residus comercials.  

- Eliminació de la taxa de recollida de residus domèstics, en els termes en què està dissenyada.  

- Revertir l’increment del 83% en la taxa de clavegueram que implica un augment del rebut de 

l’aigua.  

- Augmentar les bonificacions i subvencions existents sobre determinades figures per aquells 

col·lectius com persones vídues, famílies monoparentals i nombroses.  

 

Pel que fa a la reforma de l’administració, no detectem en el Pressupost cap actuació en aquest 

sentit, tot i les demandes recurrents del sector econòmic i associatiu de la ciutat. Hem demanat 

en diverses ocasions que s’elabori un informe d’optimització de l’estructura de l’Ajuntament 

seguit d’un projecte de reducció o eliminació de partides no essencials.  
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Per a nosaltres l’objectiu principal de les polítiques de despesa ha de ser el rescat, mitjançant 

ajudes directes, de les empreses, entitats i famílies que ho estan passant pitjor a conseqüència 

de la crisi derivada de la pandèmia. També ha de ser prioritat dotar-nos de millors eines per 

pal·liar els efectes socials de la crisi.  

 

En conseqüència, creiem que han de quedar aparcades altres despeses no prioritàries com, per 

exemple, l’augment disparat de carrils bici, transformacions no imprescindibles d’arteries de la 

ciutat (dutes a terme sense consens amb els veïns i agents econòmics), així com despeses 

ideològiques i improductives. 

 

 

 

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana creiem que aquest marc pressupostari 

expansiu és el que necessita i demana la ciutat de Barcelona. Ens vam abstenir en l’aprovació 

inicial del projecte de Pressupostos pel 2021 a la Comissió d’Economia i Hisenda d’aquest mes 

de novembre per tal de facilitar l’inici del tràmit.  

 

Aquesta setmana hem iniciat les negociacions que es basarà en tres eixos: fer front a 

l’emergència, preparar un pla de resiliència per a la ciutat i impulsar el futur econòmic i social de 

Barcelona. 

 

Amb relació al Pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Barcelona que vàrem aprovar, ens  

mostrem escèptics i posem com a element central l’avaluació periòdica de l’execució d’allò que 

eventualment puguem pactar.  

 

Sobre la banda dels ingressos, de les Ordenances Fiscals per aquest any 2021, hem proposat 

un  nou estudi per a la modificació de la taxa de terrasses, i també, un compromís per tal que 

no torni a passar com aquest any que a dia d’avui no s’ha realitzat la convocatòria anual de 

subvencions a l’Impost de Béns Immobles per a famílies monoparentals. També creiem que 

anem tard a desenvolupar la taxa de l’última milla per gravar a les grans empreses de comerç 

electrònic que, al nostre entendre, competeixen de forma deslleial amb el comerç de proximitat, 

element central de la configuració de la nostra ciutat. 

 

El govern municipal ha pressupostat 107M € com a transferència de capital en concepte dels 

Fons COVID19 de 3.000M € que se suposa que l’Estat ha de transferir als municipis, tot i que 
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el nostre grup creu que ha de ser de 4.000M € complementat amb 1.000 M€ per abordar el greu 

dèficit que està afrontant el sistema de transport públic. El dia d’avui encara l’Estat no s’ha 

pronunciat sobre el tema. Tot i això, també volem mostrar una gran preocupació pels 

pressupostos dels anys vinents, és a dir, dels pressupostos dels anys 2022, 2023 i 2024. Si pel 

2022 no es regula una suspensió de les regles fiscals amb característiques similars a la 

suspensió vigent pel 2020 i 2021 i a més s’estableix un mecanisme de retorn paulatí de l’excés 

de transferències de l’Estat pels exercicis 2020 i 2021,  la ciutat patirà molt. Per una banda, 

haurem de retornar 400 milions d’euros més 247 milions d’euros en concepte de participació en 

els tributs de l’Estat, segons els càlculs de l’Ajuntament i, per altra banda, disminuirà la 

recaptació i no podrem consignar nou deute ni nou dèficit. 

 

Respecte a les despeses, considerem que hi ha molt marge de treball. En el pressupost inicial 

hi ha incoherències entre les transferències de l’Ajuntament als organismes autònoms que 

apliquen les polítiques municipals, destaca una diferència molt important de 26 milions d’euros 

de l’Institut Municipal de Serveis Socials. En despeses de capital, hi ha consignats 415 milions 

d’euros sense assignar a cap projecte o política concreta. 

 

En conclusió, aquest pressupost serà un pressupost extraordinari que, tenint en compte el marc 

financer que es pot intuir per als següents anys, creiem que hem d’impulsar polítiques que no 

generin despeses recurrents. Per tant, creiem que tenim l’oportunitat d’adquirir habitatge, de 

realitzar plans de formació i ocupació pel 2021 i de proposar mesures d’emergència social, 

mesures adreçades a la cultura i l’educació, mesures de promoció econòmica i de foment de 

l’ocupació i mesures de transició ecològica i de digitalització amb la contundència que la situació 

requereix. 

 

Grup Municipal Junts per Catalunya 

 

El Grup Municipal Junts per Catalunya es va abstenir inicialment per a poder permetre així 

l’inici de les negociacions del pressupost municipal de 2021. Es vol treballar en que el 

pressupost sigui el millor per la ciutadania de Barcelona, especialment aquest any a causa de 

a la situació de crisi sanitària i econòmica en la que ens trobem.  

 

És imprescindible donar solucions als diferents sectors i a les famílies de la ciutat per fer front 

a les necessitats socials i tenir una recuperació econòmica, mantenir els llocs de treball i el 

teixit productiu. Per aquest motiu, demanem un endeutament mínim adicional de 500M € que 

ha de contribuir a reconstruir l’economia de Barcelona. 

 

El Sr. Ferran Mascarell, s’ofereix a fer-nos arribar un document amb 40 mesures proposades. 
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Acords 

 

 Es suggereix des del Grup de Treball que en el moment de donar ajudes es pensi en 

les entitats, tant en les ajudes directes com en reduccions fiscals. Tot i que durant les 

intervencions dels Grups Municipals no les han citat específicament quan parlaven 

d’ajudes, més tard han aclarit que si que les tenien en compte. 

 

 Des del Grup de Treball es valora positivament el fet que els diferents grups 

municipals de l’oposició s’hagin abstingut inicialment per a facilitar i començar les 

negociacions.  

 

 La Sra. Montserrat Morera vol que consti en acta que els grups municipals del govern 

no han aportat les seves propostes com a grup. Des de secretaria s’explica que 

ambdós grups han informat que s’adscriuen al pressupost elaborat per l’equip de 

govern municipal. 

 

 El dia 1 de desembre a les 17h es celebrarà la següent sessió del Grup de Treball on 

s’elaboraran les recomanacions d’aquest Grup de Treball envers als Pressupostos 

Municipals i Ordenances Fiscals de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


