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Els comptes per aquest any preveuen una despesa corrent de 2.210,5 M€ i una inversió
total de 482M€El pressupost contempla destinar 50 M€ a l’execució del Pla de Barris i una
inversió de més de 72 M€ per construir habitatgeLa liquidació del pressupost 2017 situa
en 1,3M€ el superàvit municipalS’ha mantingut el pagament a proveïdors en els 28,5 dies
de mitjanaBarcelona continua acomplint els grans objectius financers
Aprovats definitivament els pressupostos per al 2018 de l’Ajuntament de Barcelona. Superat el tràmit
de la qüestió de confiança, sense que l’oposició hagi presentat una alternativa, avui dia 3 de març
queden automàticament aprovats els comptes, i en els propers dies es publicaran oficialment al
BOPB.
Els pressupostos 2018 (2.739.9 M€) mantenen la tendència creixent registrada durant tot el mandat.
Amb un volum total de despesa no financera de 2.643,4 M€, es preveu arribar als 2.210,5 milions
d’euros de despesa corrent, el que suposa un augment d’un 2,7% de recursos (+59,1M€). Així
mateix, el total de la inversió, comptant la injecció a la construcció d’habitatge per part de l’Institut
Municipal de l’Habitatge, arribarà als 482M€.
En paral·lel a l’aprovació dels comptes per aquest any, ha tingut lloc la liquidació del pressupost 2017
que revela com l’Ajuntament de Barcelona, un any més, ha donat compliment a tots els grans
objectius financers d’estabilitat pressupostària.
L’exercici 2017 s’ha tancat amb una despesa total de 2.672M€, mantenint un grau d’execució molt
superior a la resta de ciutats d’Espanya. Al tancament de l’exercici el superàvit se situa en 1,3 M€, i,
per tant, garantint la capacitat de finançament de l’Ajuntament, però lluny dels 98M€ amb què es va
tancar l’any anterior per les limitacions imposades per la Llei Montoro. El romanent de tresoreria s’ha
situat en 166 M€ i s’ha mantingut el pagament a proveïdors per sota dels 30 dies: 28,5 dies de
mitjana.
Un pressupost 2018 que aposta per les polítiques socials i el transport públic
El pressupost 2018 destinarà un total de 408,8 M€ de despesa a medi ambient i benestar comunitari.
Així mateix es prioritza i consolida la política de serveis socials i promoció social iniciada a principis
de mandat que al 2018 arriba als 334,7 milions d’euros i que representa un 15% del total de la
despesa corrent. En aquest capítol s’hi inclouen els recursos destinats a l’assistència social primària
o a la promoció social per tal d’atendre diversos col·lectius com infància, joventut o persones amb
discapacitat.
Per polítiques, hi ha una aposta important per promoure la mobilitat sostenible i millorar el transport
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públic, amb l’expansió de la xarxa de busos de barri o dels carrils bici, així com les transferències a
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per finançar el sistema de transport públic. En total es
preveu destinar 174,7 M€ a la millora del transport públic, el que suposa un increment de recursos
del 14% i de 21,2 milions d’euros disponibles respecte el pressupost 2017.
Així mateix creixen les partides destinades a Cultura, 145,7M€ en total; Habitatge i Urbanisme, 133,4
M€; o Educació que consolida els 121,8 M€ de despesa disponibles enguany.
Pel que fa a les inversions, la major part dels recursos es destinaran a la construcció i millora
d’equipaments (157,3M€) i al manteniment i arranjament de l’espai públic (144 M€). Pel que fa a
Habitatge es preveu una inversió total de 72,7 milions d’euros, atès que hi ha 49,2 M€ d’execució
pròpia aquest 2018 per part del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH). Això fa que la inversió total,
comptant aquesta injecció a la construcció d’habitatge per part del PMH, arribi a 482M€.
Entre els projectes més destacats hi ha el manteniment de centres educatius i obres de millora, amb
12 M€; els ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges amb 12,4M€; l’execució del projecte del túnel
de la Plaça de les Glòries o més de 9 M€ destinats a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) per tirar
endavant el Pla de transformació digital de l’administració municipal per millorar la prestació de
serveis.
La construcció de l’equipament esportiu del Camp de Ferro, l’execució del Pla de Barris a Nou Barris,
l’ampliació de la xarxa de carrils bici o la finalització del Mercat de Sant Antoni son algunes de les
principals inversions previstes el 2018.
Barcelona tanca el 2017 amb 1,3M€ de superàvit
En paral·lel, i tal com marca la llei, aquesta setmana l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha signat
la liquidació del pressupost 2017, que s’ha tancat amb un superàvit de 1,3 M€.
El romanent de tresoreria s’ha situat en 166 M€ i s’ha mantingut el pagament a proveïdors per sota
dels 30 dies: 28,5 dies de mitjana. Es manté la xifra d’endeutament en 835,5 milions d’euros,
assolida a finals del 2015 per l’actual govern.

Barcelona continua acomplint els grans objectius financers
El pressupost 2018, igual que ha evidenciat la liquidació del 2017, dóna compliment als principals
objectius econòmicfinancers, entre ells no fer dèficit i mantenir una bona liquiditat per tal de poder
seguir complint amb el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies. L’estalvi brut previst (diferència
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entre ingressos i despesa corrent) s’ha situat al tancament del 2017 en el 16,6% del pressupost.
Així mateix, l’endeutament es manté per sota del 60% dels ingressos corrents fixat en el 33%, un
dels més baixos de les ciutats i administracions de l’Estat i fins i tot de les institucions europees. Es
manté la xifra d’endeutament en 835,5 milions d’euros, assolida a finals del 2015 per l’actual govern.
Un volum d’endeutament que tampoc es preveu que augmenti el 2018.
Document relacionat

Compartiu aquest contingut
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