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Dia: 1/ desembre/ 2020 

Hora: 17 – 18:30 hores 

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

 

Assistents 

 

 

Institucions més Significatives de la Ciutat   

 

Albert Recio    Fed. Ass. Veïns i Veïnes de BCN 

 

Fitxer General d’Entitats 

 

Joan Vidal    Associació Mas Guinardó 

 

Persones de Renom Ciutadà 

 

Anna Balletbò 

 

 

Secretaria del Consell de Ciutat 

 

Andreu Parera  Secretaria del Consell de Ciutat 

Pilar Blancafort  Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

 

 

 

 

Ordre del dia 

 

 Elaboració de propostes i recomanacions del Grup de Treball envers el Dictamen de 

Pressupostos i Ordenances Fiscals 2021 del Consell de Ciutat.  

 

 

 

 

 

ACTA GRUP DE PRESSUPOSTOS I ORDENANCES FISCALS 2021 

https://8x8.vc/decidimbarcelona/pressupostosiordenancesfiscalsCdC
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Principals idees 

 

 

En línies generals, es considera que el pressupost presentat pel govern municipal per l’any 

2021 és adequat al context actual. És un pressupost  pensat per impulsar la ciutat i cobrir 

problemes generats per la COVID. 

 

La situació d’incertesa  en la qual ens trobem genera dubtes pel que fa al que passarà els 

anys vinents. Com a Consell de Ciutat es vol mostrar preocupació per a possibles retallades 

en els pressupostos futurs, que dependran de com evolucioni l’economia. Aquesta 

preocupació ja va sortir en les dues anteriors sessions d’aquest Grup de Treball.  

 

Agrair la participació de tots els grups municipals del consistori, els arguments donats i el bon 

to del debat en relació amb el pressupost. Es proposa emplaçar als grups que facilitin 

l’aprovació dels pressupostos, així es podrà disposar dels 500 milions d’Euros de diferència 

que aquesta aprovació pot suposar.  

 

Aquest serà un any de reducció econòmica a tot Europa.  S’han de prioritzar les ajudes 

econòmiques a les persones per evitar que puguin caure en la marginalitat. S’ha de reconstruir 

la ciutat i ajudar també el teixit empresarial.   

 

El turisme s’haurà de plantejar d’una manera més sostenible, més digital i amb més espai, 

tendència que es segueix a tota Europa (s’esgota el model tipus Lloret). Però de moment, 

mentre no sorgeixen noves alternatives empresarials, s’ha de mantenir el turisme convencional 

com a model empresarial per evitar més pèrdues econòmiques. Hem de tenir present que a 

Catalunya hi ha 150.000 treballadores que depenen directament del turisme, així com les 

botigues i altres negocis que en depenen. Tot i això, tenir una ciutat centrada en el turisme té 

riscos, motiu pel qual és interessant pensar si hem de recuperar el model de ciutat que teníem 

o bé s’ha de repensar.  

 

Les polítiques públiques haurien de ser un tema central. La situació de pobresa absoluta que 

estan patint molts ciutadans, fan que aquest aspecte hagi de ser prioritari en els pressupostos. 

Continuar amb aquest model de polítiques d’habitatge, per exemple, contribueix a fer créixer 

les desigualtats i la incertesa.  

 

Finalment, es vol fer valdre que des del Govern d’Espanya es va acceptar la proposta del 

Consell de Ciutat de poder incorporar al pressupost el romanent. 
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Propostes: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Desigualtats socials: Evitar les desigualtats socials a la ciutat. Prioritzar polítiques 

que afavoreixin la redistribució de la riquesa. 

 

4. 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. 

 

 

 

Acords 

 

 Aquesta acta s’enviarà a tots els membres del Grup de Treball Pressupostos i Ordenances 

Fiscals per si hi volen incorporar quelcom més.  

 

 La informació recollida en les últimes tres reunions d’aquest Grup de Treball s’incorporarà 

al Dictamen de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2021 del Consell de Ciutat.  

 

 

 

 

 


