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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió extraordinària de 16 de desembre de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de desembre de 2016, s'hi 

reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda en sessió extraordinària, sota la presidència de la 

Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí Colom 

Cabau, Gerardo Pisarello Prados, Laura Pérez Castaño, Sònia Recasens Alsina,  Francisco 

Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, 

Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam 

Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secreterari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Srs: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia i 

Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència les Imes Sres. i els Ims. Srs: Gala Pin Ferrando, Maite Fandos Payà, 

Jaume Ciurana i Llevadot i Raimond Blasi i Navarro.  

 

S'obre la sessió a les 9 hores. 

 

Propostes a dictaminar 

 

Proposta d'acord 

  

Única.-  RESOLDRE les al·legacions presentades al projecte de Pressupostos (General i Consolidat) 

de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, així com les seves Bases d’Execució i 

annexos, durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a 

l’expedient; APROVAR definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 

per a l’any 2017, integrat per: a) El de la mateixa Entitat; b) Els pressupostos dels organismes 

autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal 

d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut 

Municipal d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut 

Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports i 9. Institut Municipal de Serveis Socials; 

c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 

1.Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. Patronat 

Municipal de l’Habitatge i 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe; d) Els estats de 

previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis 

Municipals, SA (BSM), 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, 

SA, SPM, 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, 

SA (BIMSA), 6. Foment de Ciutat, SA, i 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; APROVAR 

definitivament les bases d’execució, la plantilla de personal i la resta d’annexos per a 

l’exercici 2017; APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de 

Barcelona per a l’any 2017 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària; 

VINCULAR l’aprovació dels Pressupostos 2017 a la qüestió de confiança que planteja 

l’Alcaldessa a l’empara i als efectes previstos a l’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, 

de 19 de juny, de Règim Electoral General; i SOTMETRE, en conseqüència, l’adopció de la 
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present proposta d’acord i de la qüestió de confiança que incorpora al sistema nominal de 

votació mitjançant crida pública. 

  

El Sr. PISARELLO exposa que l’objecte d’aquesta sessió de la Comissió d’Economia i 

Hisenda és resoldre les al·legacions presentades a la proposta de pressupost per a l’any 2017, 

al·legacions que han sorgit d’un debat intens que agraeix i que s’ha produït tant en el si de la 

comissió com en el decurs de quinze reunions que el govern ha mantingut amb tots els grups 

municipals. Assenyala que s’han presentat 116 al·legacions, 8 de Convergència i Unió, 28 de 

Ciutadans, 10 d’Esquerra Republicana, 23 de la CUP i 47 del Partit Popular. Apunta que, 

tècnicament, algunes no són al·legacions als pressupostos, sinó consideracions polítiques de 

fons que el govern debatrà, de manera que les al·legacions pròpiament dites han estat 85. 

D’aquestes, indica que el govern n’ha acceptat totalment o parcialment 49, és a dir, més del 

50 %, i ha aclarit dubtes, ha facilitat informació, ha respost a observacions i en alguns casos 

ha estimat les propostes. En altres casos han constatat que hi havia diferències substancials 

amb la proposta de pressupost que presenta el govern, però s’han pogut aclarir aspectes o s’ha 

donat informació desglossada allà on s’ha pogut. 

La conclusió d’aquest procés és que hauran de continuar parlant sobre molts dels temes que 

s’han plantejat i, per tant, amb aquesta presentació fa una invitació a continuar dialogant, tal 

com afirma que demana la ciutadania. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el vot contrari del Grup de Convergència i Unió al dictamen. 

 

La Sra. MEJÍAS intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans i anuncia el vot contrari del 

seu grup al dictamen. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el vot contrari del Grup d'Esquerra Republicana al dictamen. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el vot contrari del Grup Popular als pressupostos. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia el vot contrari del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona al 

dictamen. 

 

La Sra. BALLARÍN ressalta que aquest és un moment molt rellevant en el tràmit dels 

pressupostos per a l’any 2017 perquè es resolen les al·legacions que s’hi han presentat i creu 

que a aquestes al·legacions, malgrat que cap grup municipal no hi ha volgut entrar, el govern 

hi ha respost amb un esperit constructiu, perquè un gruix important de les respostes a consistit 

a ampliar la informació que es demanava. A més a més, assenyala que alguns grups tenien 

dubtes sobre disminucions de recursos en polítiques d’ocupació, entre d’altres àmbits, i en la 

resposta a les al·legacions el govern ha aclarit que no es tractava de disminucions, sinó 

reestructuracions de programes pressupostaris. En aquest sentit, comenta que, atesa la nova 

conformació del govern i la reestructuració corresponent de les àrees, els recursos han passat 

d’una àrea a una altra i en la resposta a les al·legacions el govern ha pogut explicar que no hi 

ha hagut cap disminució de recursos. 

En segon lloc, apunta que no han pogut donar resposta a altres al·legacions perquè apel·laven 

a àmbits que no tenien relació amb el pressupost per a l’any 2017, com ara l’execució del 

pressupost de 2016 o les ordenances fiscals. 

En tercer lloc, indica que algunes al·legacions presentades pel Grup Popular plantejaven 

reclamacions que el govern comparteix però que el pressupost no pot contemplar per motius 

jurídics i econòmics, com ara les transferències de la Generalitat per finançar beques 
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menjador, escoles bressol o polítiques d’ocupació. En aquest sentit, comenta que, tal com es 

diu en la resposta a les al·legacions, l’ajuntament no pot pressupostar transferències de la 

Generalitat sense que aquesta reconegui que té l’obligació de fer-les o sense l’existència d’un 

conveni que ho sustenti. Tanmateix, atès que no han pogut acceptar algunes de les 

al·legacions, subratlla que han respost a totes amb un to molt constructiu. 

Quant a l’àmbit de comerç, comenta la Sra. Recasens havia afirmat que el pressupost d’aquest 

àmbit havia baixat de 80,6 milions a 71,5, tal com es recull a la pàgina 16 de l’acta de la 

darrera sessió de la comissió, i recorda que li va respondre que estaria encantada d’augmentar 

aquest pressupost, però reitera que si la portaveu de Convergència i Unió manté que els 

recursos destinats a aquest àmbit són de 71 milions d’euros vol dir que no ha llegit el projecte 

de pressupostos. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, i amb el 

posicionament contrari de CIU, C’s, ERC, PP i CUP.  

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 9.10 h. 


