
 
Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica 

 

 

ACTA DE MEMÒRIA PARTICIPATIVA, AUDIÈNCIA PÚBLICA DE PRESSUPOSTOS 
I ORDENANCES FISCALS 2022 

 

Dia: 16 de desembre de 2021 

Hora d’inici: les 19 hores 

Hora de finalització: 19:30 hores 

Lloc: Sala Lluis Companys (Edific Novíssim-Plaça Sant Miquel, 4) Barcelona 

Persones assistents: 

Sra. Montserrat Ballarín Espuña, en qualitat de presidenta per delegació de l’Alcaldia 
de 15 de novembre de 2021 

Sra. Mª Eugènia Riera Paino, en qualitat de secretària delegada 

Sr. Jordi Ayala i Roquetes, en qualitat de gerent d’Hisenda i Pressupostos 

Sr. Jordi Marti i Grau , i Regidor de Pressupostos 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1- Presentació de la proposta de pressupost i ordenances fiscals 2022 

D’acord amb allò previst a l’article 24.3 de les Normes de Participació ciutadana de 
l’Ajuntament “les memòries participatives recolliran els procediments i les actuacions 
necessaris per tal que la ciutadania disposi d'informació àmplia i objectiva d'allò que es 
pretén fer, i acreditaran els procediments i les actuacions emprats per tal que la 
ciutadania pugui emetre les seves opinions i suggeriments. A aquest efecte, donarà 
compte, en cada cas, de quins òrgans o mecanismes de participació s'han inclòs en el 
procés de participació, com també de les opinions que s'hi hagin aportat”. 
Així mateix, segons es preveu a l’article 24.4 de les mateixes normes “el procés de 
participació culminarà amb una audiència pública que farà una síntesi del procés. 
L'acta de l'Audiència i del procés participatiu constituirà la memòria participativa, que 
serà traslladada als òrgans de govern de l'Ajuntament o districte per a la seva 
incorporació a l'expedient administratiu d'aprovació corresponent”. 
En el procés d’elaboració i aprovació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost han 
participat els següents òrgans de participació i sectorials: el Consell de Ciutat, a través 
del Grup de treball de Pressupostos i Fiscalitat, el Consell Econòmic i Social de 
Barcelona (CESB) i l’Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals.  






