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A. OBJECTIUS I COMPROMÍS POLÍTIC

B. INCREMENTAR LA RESPOSTA SOCIAL A LA CRISI
1. Actuacions de reforç dels serveis socials i d’atenció a la ciutat
2. Inversions de resposta a la emergència social i d’habitatge

C. REENGEGAR I REORIENTAR L’ECONOMIA DE LA CIUTAT
1. Suport directe al teixit productiu i a la ocupació
2. Inversions pel foment de l’activitat econòmica de la ciutat

D. COMISSIÓ BILATERAL DE SEGUIMENT
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A. Objectius i compromís polític
Per tal de fer front a la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19, les
administracions públiques vénen obligades a reforçar els serveis públics, redistribuir
els recursosper compensar els col·lectius més afectats i a impulsar alhora la
recuperació i reorientació de l’economia.
Per fer-ho possible, la Unió Europea ha flexibilitzat les regles fiscals als estats
membres i aquests a les administracions subestatals. També es posaran recursos
extraordinaris a disposició d’aquestes administracions, facilitant que l’any 2021 els
seus pressupostos puguin compensar la contracció econòmica general.
L’Ajuntament de Barcelona podrà, doncs, disposar de més recursos dels que es
podien preveure. I això fa més necessari que mai la definició precisa d’allò que cal fer
amb aquestes recursos i de com s’han d’executar.
Aquest acord entre els grups que conformen el govern municipal (BeC i PSC) i el grup
municipal d’ERC, garanteix l’aprovació del pressupost municipal a Barcelona amb la
determinació quantificada d’àmbits d’actuació claus on l’Ajuntament ha d’actuar.
S‘hi afegeix a més, el compromís d’impulsar determinades reformes municipals i
deliderar, des de Barcelona, iniciatives polítiques d’un abast superior. En concret es vol
que:
1. L’Ajuntament de Barcelona lideri, conjuntament amb la Generalitat i de la mà de
tants municipis com sigui possible, una reforma de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), així com la revisió i millora del
model de finançament local.
2. S’impulsin i es concretin reformes del ROM i de la Carta Municipal de Barcelona, al
llarg del 2021, per tal de millorar la gestió del dia a dia d’aquest Ajuntament i per
treure’n el màxim rendiment de recursos i serveis. Això inclou la revisió i
actualització de les competències compartides amb altres administracions per
mitjà dels diversos Consorcis.
3. S’acordi la creació immediata d’un grup de treball (Taskforce) per a la necessària
reforma i acceleració administrativa (tràmits, llicències, gestió d’ajuts...), tot
millorant la transparència i preservant les degudes garanties democràtiques.
4. S’estableixi amb la Generalitat de Catalunya, a partir de la inversió educativa que
contempla aquest pressupost, un fons que faci possibles els acords establerts en
el marc del Pacte d’Educació que va proposar Esquerra Republicana, per dur a
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terme totes les mesures que fan referència a Educació i a l’encaix formaciótreball.

B.INCREMENTAR LA RESPOSTA SOCIAL A LA CRISI

Actuacions de reforç dels serveis socials i d’atenció a la ciutat
En aquest apartat s’inclouen partides noves, acordades a la negociació, o increments
en algunes d’elles. El pressupost global de l’àrea de Drets Socials s’incrementa en un
total de 25.000.000 d’euros per a despesa corrent.

1. Fons d’infància 0-16
S’estableix un fons d’atenció a la infància per atendre les necessitats d’una població
especialment afectada per les conseqüències de la crisi. Es fixa una quantitat de
12.000.000 d’euros

2. Millora dels fons assignats a diverses partides
Aquest increment reforça els ajuts als lloguers de famílies vulnerables, els serveis
d’atenció domiciliària, o els dispositius específics generats per donar resposta a la
pandèmia. Es fixa una quantitat prevista de 12.000.000 d’euros.

3. Ajuts a les famílies monoparentals, nombroses i persones vídues per compensar
l’IBI.
Convocatòria d’ajuts per a famílies monoparentals que podran recuperar la despesa
d’IBI provocada pel seu habitatge habitual.Es fixa una quantitat prevista de 1.000.000
d’euros.

Inversions de resposta a la emergència social i l’habitatge
En aquest apartat s’incorporen projectes d’inversió que poden ajudar a donar resposta
a la crisi socioeconòmica i resoldre mancances d’equipaments o espai públic de la
ciutat.
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4. Un increment de 50 milions d’euros per a les polítiques d'habitatge
Atès que l’accés a l’habitatge ha esdevingut un dels principals factors generadors de
desigualtat, l’acord incorpora destinar 50 milions a l’adquisició d’habitatges a
Barcelona. Es prioritzarà l’adquisició, sobre plànol, del 30% dels habitatges de
protecció de promocions privades, amb un doble objectiu: incrementar el parc
d’habitatge públic i estimular les promocions d’habitatge privat a la ciutat.

5. Fons per a millora de la infraestructura escolar de la ciutat. 26 milions
Dotar amb un fons específics les obres de rehabilitació, ampliació i millora dels
equipaments escolars de la ciutat, de comú acord amb el consorci d’educació de
Barcelona.

6. Fons d’inversions per a projectes de proximitat als districtes. 30 milions
L’objectiu és augmentar la dotació dels districtes per a projectes de proximitat, tals
com la rehabilitació d’equipaments, les millores en l’espai públic, petites obres de
millora o l’adquisició o expropiació de peces d’interès públic. La distribució dels fons es
farà assignant dos milions per districte i els 10 restants amb criteris de població i
renda. Els projectes finançats amb aquests fons hauran d’estar aprovats pels tres grups
municipals que subscriuen l’acord.

7. Altres inversions acordades
a) L’adquisició del solar de Can Reig per a desenvolupar-hi una llar residència per a
persones amb discapacitat. 3 milions
b) La redacció de projectes per recuperar o evitar el risc de les esllavissades als barris
de muntanya. Disposar durant l’any 2021 de tots els projectes de millora i
rehabilitació. Es dota una partida de 1.000.000 d’euros.
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C. REENGEGAR I REORIENTAR L’ECONOMIA DE LA CIUTAT

Una fiscalitat progressiva i ambiental
Els grups que subscrivim aquest acord estem convençuts que la millor manera
d’abordar aquesta crisi que patim és adoptant mesures específiques per a aquelles
persones i empreses més afectades per la crisi, en contraposició al model que proposa
rebaixes generalitzades d’impostos a tothom. En aquest sentit creiem que és necessari
mantenir la capacitat fiscal de l’Ajuntament per fomentar una sortida de la crisi amb
més inversió pública per dibuixar una sortida de la crisi més social i equitativa. El
pressupost inclou la projecció d’ingressos de les ordenances fiscals aprovades en el
plenari de desembre de l’any 2020 que afavoreixen la progressivitat i el combat a
l’emergència climàtica.
Aquest acord també inclou, però, els següents ajustos:
 Es manté la reducció del 75% de la taxa de terrasses i vetlladors. Durant el 2021
actualitzarem l’informe econòmic justificatiu d’aquesta taxa atenent a la nova
realitat social i econòmica, i un cop la situació s’hagi estabilitzat i permeti
realitzar una nova categorització de carrers i d’apreuament de forma més
actualitzada.
• S’endarrereix el recàrrec a l’impost d’estades turístiques.
• S’inclouen noves reduccions del 75% a la taxa 3.10 per la utilització privativa o
aprofitament del domini públic municipal, per activitats com mercats no
sedentaris, fires artesanals, quioscos de premsa, floristeries, xurreries i vendes
de castanyes.
• Facilitem la realització de fraccionaments en el pagament de tributs municipals:
l’import màxim a fraccionar amb dispensa de garantia passa de 24.000€ a
30.000€ i s’introduirà una carència de fins a 6 mesos en l’inici del primer
termini de pagament.
• Durant el 2021 presentarem una proposta de taxa per gravar a les grans
companyies de comerç electrònic.
A fi de garantir la seguretat jurídica per les activitats econòmiques, incorporem a les
Ordenances Fiscals un aclariment genèric per fer palesa la no meritació de les taxes o
la seva adaptació en supòsits excepcionals.
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Suport al teixit productiu i a l’ocupació
En aquest apartat s’inclouen partides noves, acordades a la negociació, o increments
en algunes d’elles. El pressupost global de la promoció econòmica de la ciutat
s’incrementa en un total de 25.000.000 d’euros per a despesa corrent.

8. Formació i reciclatge en l’àmbit digital de professionals
La crisi socioeconòmica ha deixat sectors molt tocats i ha afectat a la ocupació que
generaven. L’objectiu d’aquest programa es facilitar la transició professional cap a
sectors amb més oportunitats i ocupabilitat especialment en totes les activitats
relacionades amb la digitalització. Es fixa una quantitat de 4.500.000 d’euros per
incrementar la partida destinada en aquest projecte.

9. Plans d’ocupació, Treball Garantit
Ara més que mai cal que l’Administració pública ajudi a la creació d’ocupació, i més en
un any que en el que hi haurà bona part de la població en situació d’atur. És per això
que es proposa la creació de plans d’ocupació i formació a la ciutat de Barcelona, amb
un pressupost de 9.000.000 d’euros, per tal de combatre les xifres d’atur i donar les
eines adequades als veïns i veïnes per tal que puguin sortir de la crisi econòmica.
10. Fons de suport als sectors econòmics més castigats per la crisi.
Pla de suport al teixit productiu que combinarà els ajuts directes als sectors més
afectats, així com l’estímul al consum. S’ha previst diverses línies o increments a
actuacions ja previstes pels serveis municipals. La seva concreció s’articula en:
-

Ajudes a la digitalització de les empreses i el comerç: 1.500.000 d’euros
Ajudes a sectors afectats per la crisi: 3.000.000 d’euros
Bonus consum comerç de proximitat: 3.000.000 d’euros
Suport al sector comercial, turístic i restauració: 3.000.000 d’euros

11. Bonus Cultura per facilitar l’estímul a l’activitat cultural.
A través del finançament especial del conveni de capitalitat previst a la Carta Municipal
s’articularà un fons específic de suport al sector cultural de Barcelona, però cal
destacar que s’incrementa la partida del Bonus Cultura en 1.000.000 d’euros.
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Inversions de capital per l’activitat econòmica de la ciutat

12. Creació d’un fons d’inversió dotat amb 20 milions d’euros pel suport a la
rehabilitació energètica i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
La mobilitat és un dels factors mes contaminants a la ciutat, però la baixa eficiència
energètica dels edificis és també un dels àmbits a millorar en la lluita contra el canvi
climàtic. Amb el pressupost del 2020 es va dotar un fons per operacions d’inversió per
activar operacions de transició energètica en el parc d’edificis de la ciutat, en el
pressupost del 2021 es dota un fons de 20 milions per l’ajut directe a la rehabilitació
energètica dels edificis públics i privats de Barcelona. La combinació dels dos
instruments ha de permetre accelerar la transició energètica del parc construït de
Barcelona.

13. Adquisició i/o rehabilitació d’edificis singulars de la ciutat per a habitatge o
activitat econòmica.
La disposició de recursos extraordinaris obre la possibilitat d’augmentar el patrimoni
municipal a través de l’adquisició d’edificis singulars a la ciutat que poden esdevenir
habitatges, espais per activitat econòmica o, en alguns cassos, amb barreja d’activitat.
A partir del dret de tempteig i retracte s’analitzaran aquelles operacions de més
interès per a la ciutat. Es dota la partida amb un fons de 30.000.000d’euros.

14. Fons per a la reobertura d’establiments d’economia local
L’aturada de l’activitat provocada per la COVID genera la necessitat a molts negocis de
la ciutat, de fer inversions indispensables per a la seva reobertura o normalització de
l’activitat. Hotels, restaurants, comerços necessitaran fer millores en els seus
establiments per adequar-se a les condicions actuals, fins i tot per modificar la seva
activitat. Es dota un fons d’ajuts de capital dotat amb 20.000.000 d’euros.

15. Adquisició de locals per activitat econòmica a la ciutat
Adquisició de locals comercials per a realitzar projectes pilot de caire econòmic, social
o cultural. Proposem la creació de botigues “tester” a la ciutat amb un
acompanyament de l’Ajuntament de Barcelona i del teixit associatiu representatiu en
l’àmbit comercial, per tal que serveixin d’incubadores de negocis de barri i que generin
activitat econòmica en l’entorn. També es proposa l’adquisició de locals que permetin
desenvolupar projectes d’emprenedoria de caire cultural i social. L’objectiu d’aquests
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locals és generar rotació, és a dir, ser un element d’impuls de les iniciatives amb la idea
que, mitjançant l’acompanyament de l’Ajuntament i entitats dels àmbits, puguin
desenvolupar l’activitat en locals privats. Es dota un fons de 10.000.000 d’euros.

16. Adquisició de baixos de protecció oficial per activitat econòmica a Ciutat Vella
El centre de la ciutat ha estat el que més ha sofert l’impacte de la caiguda del turisme i
la crisi provocada per l’epidèmia. La necessària transformació del model comercial dels
barris de Ciutat Vella exigeix una implicació pública que permeti una activitat comercial
de proximitat, incapaç d’obtenir les rendibilitats necessàries per pagar el cost dels
locals. Es per això que l’Ajuntament de Barcelona ja va iniciar un projecte pilot
anomenat Baixos de Protecció Oficial que passa per adquirir locals en planta baixa, i
treure’ls a concurs per a la seva explotació econòmica en règim de lloguer. El
pressupost inclou una partida de 6 milions d’euros per seguir adquirint locals
comercials a Ciutat Vella.

17. Projecte pilot per a l’economia circular, territori Besòs- la Sagrera.
Activació del districte tecno-industrial Sagrera-Besòs, a partir de l’adquisició de naus
per tal de realitzar un projecte d’economia circular (formació, transferència i impacte
al teixit industrial).Es dota un fons amb 6.000.000d’euros.

18. Parc Agrari Baix Llobregat- Connectat a Mercabarna
Desenvolupar un projecte a través de Mercabarna que impacti en termes de recerca i
innovació, qualitat i sostenibilitat en el Parc Agrari del Baix Llobregat.
19. Millora de l’enllumenat de la ciutat
Pla d’enllumenat que permeti millorar la reducció del consum energètic, així com la
percepció de seguretat. La dotació econòmica prevista és de7.000.000d’euros.

20. Fons de participació i rescat de PIMES
Es tracta de construir un instrument financer que permeti amb la col·laboració de fons
d’inversió privats, l’entrada en el capital de petites i mitjanes empreses. L’objectiu es
dotar del capital necessari per tal de poder sobreviure a la crisi i a la caiguda del
consum, recuperant la inversió quan la situació econòmica es normalitzi. La dotació es
en capítol 8 i és de 20.000.000 d’euros.
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D. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PROJECTES I INICIATIVES PACTATS EN
EL PRESENT ACORD:

Amb l’objectiu de garantir el compliment de les mesures pactades entre el Govern
Municipal i el Grups Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de
Barcelona, es constituirà una Comissió de Seguiment de l’Acord pressupostari.
Aquesta Comissió de Seguiment estarà formada per representants de totes les parts
signants de l’Acord, és a dir, per una banda el Govern Municipal i per l’altra, Esquerra
Republicana de Catalunya. La periodicitat de les trobades d’aquesta Comissió de
Seguiment serà cada dos mesos de manera ordinària i s’iniciarà el proper mes de
febrer 2021.
A més de vetllar pel compliment del contingut d’aquest Acord Pressupostari, la
Comissió Bilateral impulsarà i revisaràla programació de totes les partides previstes en
aquest acord i farà el seguiment d’aquelles que, no sent part d’aquesta proposta,
resten subjectes a l’evolució social i econòmica.
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