Maria José Lecha i Gonzalez, en qualitat de Presidenta del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona d’aquest Ajuntament, i en el seu nom i representació compareix i

DIU
Que havent estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el Decret pel qual es
dóna tràmit a l’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, i dins
el termini d’informació pública legalment establert, formula les següents

AL·LEGACIONS
Prèviament.- Quant al mecanisme d’aprovació dels pressupostos
Abans d’entrar en les al·legacions al Pressupost Municipal per a l’any 2017 cal fer una reflexió
de com hem arribat fins aquí. La incapacitat del govern per sumar cap majoria ni tant sols per
tirar endavant l’aprovació inicial del pressupost és un fet preocupant que denota el creixent
auto-aïllament al què s’ha sotmès. D’ençà de l’aprovació de la modificació pressupostària, que
va tirar endavant gràcies a l’abstenció del nostre grup, el govern ha perdut suport de manera
constant. L’entrada del PSC al govern va suposar un punt d’inflexió en les polítiques de
l’Ajuntament, especialment en matèria d’economia i cultura, que s’ha traduït també en un
canvi en les relacions amb els grups de l’oposició.
Fruït del seu aïllament polític, el govern ha optat per emprar vies jurídiques per tirar endavant
les seves mesures prescindint de les majories necessàries al plenari municipal. Cal recordar
que no han estat només els pressupostos que han topat amb l’oposició, sinó també amb el
PAM i les Ordenances Fiscals, aquestes darreres on la CUP Capgirem Barcelona va fer un
important esforç propositiu i negociador. Per segona vegada des de la instauració del règim
constitucional del 78, i emulant el predecessor d’Ada Colau, Xavier Trias, el govern ha optat
per tramitar els pressupostos per la via de la qüestió de confiança. L’actitud del govern en la
tramitació i la nul·la voluntat de diàleg i negociació dels comptes fa pensar, sense gaire marge
d’error, en que en tot moment s’ha comptat amb la via extraordinària com a primera opció per
tal de no haver d’articular complexes majories al ple. No és estrany pensar que si el Tribunal
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Constitucional no hagués anul·lat recentment la possibilitat d’aprovat els pressupostos per
Comissió de govern, el govern de BEC i el PSC no hagués aprovat ni un sol pressupost al ple en
els quatre anys de mandat.
Aquí tenim, doncs, el sostre polític i pressupostari del canvi que proposa Barcelona en Comú
per a la ciutat.

Primera.- Participació
La Comissió d’Economia i Hisenda va aprovar el mes de juliol una proposició de la CUP
Capgirem Barcelona que acordava:
Primer.- Impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de decidir la destinació d’un 5% del
pressupost municipal corresponent a l’any 2017 per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva
aprovació al plenari del Consell Municipal.
Segon.- Iniciar un debat popular entre veïns i veïnes, el teixit associatiu i els moviments populars
de la ciutat per tal de deliberar entorn de les prioritats pressupostàries. Les conclusions d’aquest
debat seran tingudes en compte a l’hora de confeccionar els pressupostos de l’Ajuntament de
Barcelona per al 2017.
Tercer.- Crear una comissió de seguiment entre govern, grups municipals i representants de les
associacions de la ciutat per tal de col·laborar el disseny i execució del procés participatiu.

Malgrat aquest acord de la Comissió, el govern municipal no va complir cap dels tres punts. Val
a dir que es tractava també d’un compromís electoral de Barcelona en Comú, incomplint així la
seva paraula amb el propi electorat. Amb l’objectiu de desviar l’atenció, s’han intentat dur a
termes unes “proves pilot” als districtes de Gràcia i l’Eixample, amb partides de només 500.000
euros. Els processos, que no s’ha cregut ni el propi govern ni els districtes que els havien de
dur a terme, han estat fins avui un absolut fracàs. Això posa de relleu la necessitat de plantejar
processos de participació amb rigor, informació, àmbits clars i temps suficients. És evident que
aquestes dues experiències no tindran cap utilitat com a proves pilot alhora de plantejar la
participació en l’elaboració d’uns altres pressupostos.
Finalment, és necessari denunciar que l’Audiència Pública de Pressupostos va ser convocada
amb només una setmana d’antelació, la meitat del què estableix el Reglament Orgànic
Municipal, i de fet la ubicació no va ser anunciada fins el dia abans de la seva celebració. Això
no només mostra un menyspreu absolut del govern vers les previsions del ROM en matèria de
participació sinó també cap a la pròpia participació veïnal. Resumint, que el govern no tenia
cap intenció d’afrontar una Audiència Pública de pressupostos i ho fa, i malament, perquè
l’obliga la normativa vigent.
A tall de conclusió, la CUP Capgirem Barcelona considerem imprescindible un canvi d’actitud
immediat per part del govern municipal cap a l’oposició però, en especial, cap al veïnat de la
ciutat. És per això que entenem que els Pressupost Municipal per al 2017 ha d’incloure una
partida expressa per dur a terme un procés participatiu ambiciós de cara al pressupost de
2018. Més val tard que mai.
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Segona.- Quant als ingressos
a) Quant als ingressos
El govern ha presentat els comptes per a l’any 2017 fent molt èmfasi, i fins i tot amb
triomfalisme, per seu caràcter expansiu. Si bé és cert que en termes absoluts es preveu un
augment dels ingressos del 94 M d’euros respecte a la liquidació estimada del 2016, un anàlisi
detallat dóna motius per exigir al govern més humilitat al respecte. Al marge de les partides
d’ingressos que baixa (15 milions), les que augmenten de manera significativa són només dues:
les transferències corrents, que ho fan en 63 milions, i els passius financers, que ho fan en 44
M. Pel què fa a les transferències corrents, la gran majoria provenen de l’augment de la
participació en els tributs de l’estat, gairebé 57 milions. Al respecte cal senyalar que aquest
augment depèn de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat.
Pel què fa als passius financers, aquests responen a un major endeutament que queda
perfectament reflectit al Llibre Verd (pàgina 239) i en l’informe d’intervenció (pàgina 53). Ara
bé, aquestes dades es contradiuen amb la informació continguda en la presentació “powerpoint” facilitada a la premsa. Mentre que en aquesta darrera s’afirma que l’endeutament no
variarà entre 2016 i 2017 i que es mantindrà en 834 M, el cert és que serà de 913 M, ja que es
preveu una amortització de 126 M i, en canvi, les noves operacions ascendeixen a 204 M. Si bé
és cert que malgrat tot l’estalvi brut previst és del 15,2% i que el dèficit no és a dia d’avui un
problema per als comptes de la ciutat, aquesta confusió en la publicitat de les dades és una
mala praxi ja sigui per mala fe o per incompetència.
Resumint, doncs, l’augment dels ingressos no ve donat per la política fiscal del govern
municipal sinó que, per contra, és fruït de l’augment dels diners que arriben de l’estat, d’una
banda, i de l’endeutament per l’altra. Benvingudes siguin aquestes partides sense les quals, la
política fiscal del govern ens hagués deixat en un disminució dels ingressos de 15 milions
d’euros respecte la liquidació estimada de 2016.
Aquesta situació no és fortuïta, sinó conseqüència directa de la incapacitat del govern de BEC i
PSC de tirar endavant les ordenances fiscals per al 2017. Cadascú ha d’assumir, a govern i
oposició, les seves responsabilitats en la qüestió. Ara bé, aquest grup va plantejar un conjunt
de 18 mesures per avançar cap a una fiscalitat més justa que tenia un triple objectiu: 1)
Augmentar els ingressos municipals; 2) Una política fiscal més redistributiva; 3) Gravar i
desincentivar activitats econòmiques perjudicials o saturades. Malgrat aquestes no hagin
pogut entrar en vigor, aquest grup manté el seu compromís amb totes i cada una d’elles i
reclama al govern que també s’hi comprometi.
b) Impostos municipals
Tot i la incapacitat del govern municipal per tirar endavant les Ordenances Fiscals per al 2017,
encara hi ha marge per actuar en matèria d’ingressos. Si bé tradicionalment les OOFF
s’aproven a la tardor, quasi en paral·lel als pressupostos, res impedeix fer-ho abans. Si bé les
modificacions en matèria d’impostos municipals no són d’aplicació fins l’any següent, des de la
CUP Capgirem Barcelona creiem que és necessari abordar el debat de la fiscalitat a Barcelona i
per tant no esperar l mes de setembre. Sens perjudici de modificacions de major calat que
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puguin sorgir en el si del debat, tant públic com institucional, sobre els impostos, aquest grup
municipal insisteix amb les propostes que ja va fer durant la tramitació de les OOFF per al 2017
en el document “Que paguin ells”, i que contenia 18 mesures de les quals proposem impulsar
en matèria d’impostos municipals les següents:
Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Proposta 1.- Port comercial
Augmentar fins al tipus impositiu màxim de l’1,3% sobre el valor cadastral l’IBI
corresponent al port comercial, que actualment és del 0,682% i que no es modifica des
de l’any 2012. Aquest augment afectaria fonamentalment l’explotació econòmica del
port comercial i, en particular, el comerç de mercaderies i el transport de viatgers i
creueristes.
Proposta 2.- Regasificadora
Augmentar en un 50% el tipus impositiu fins al 0,927% sobre el valor cadastral dels
terrenys de la regasificadora d’Enagás, empresa pública estatal privatitzada que només
durant el primer semestre de l’any 2016 va obtenir uns beneficis de 214,2 milions
d’euros. Actualment, el tipus impositiu és del 0,618%, mentre que la llei preveu una
forquilla de 0,4 a 1,3% (amb un tipus supletori del 0,6%).
Proposta 3.- Bonificació a les famílies segons la renda i patrimoni (Art. 9.6)
Vincular l’accés a la bonificació i el percentatge a la renda familiar, no només al valor
de l’immoble o al nombre de persones a càrrec. Incloure un llindar de patrimoni que
exclogui les bonificacions. Aquesta bonificació es pot fer mitjançant la subvenció de
l’IBI i aplicar-la a qui compleixi els requisits, augmentant el tipus general actual. Atès
que aquesta mesura es du a terme mitjançant una subvenció i no modificant l’impost,
es pot tirar endavant sense haver de modificar les OOFF i per tant s’ha de veure
reflectida als pressupostos per al 2017.
Proposta 4.- Progressivitat en el tipus impositiu general per als habitatges
Establir una escala progressiva del tipus impositiu dels béns immobles urbans
(actualment del 0,75%) en funció del valor cadastral, de manera que les propietats
amb major valor cadastral tinguin un tipus major. En cas que la unitat familiar
posseeixi altres béns immobles urbans, li serà aplicable, com a mínim, el tipus general
del 0,75% i, com a màxim, de l’1,1%. Atès que aquesta mesura es du a terme,
parcialment, mitjançant una subvenció i no modificant l’impost, es pot tirar endavant
sense haver de modificar les OOFF i per tant s’ha de veure reflectida als pressupostos
per al 2017.
Proposta 5.- Màxim tipus impositiu per als pisos turístics
Els habitatges destinats a segona residència o amb llicència HUTS pagaran, en tot cas,
el tipus màxim de l’1,1% de l’IBI, mentre no s’extingeixi aquesta activitat a Barcelona.
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Proposta 6.- Augmentar el tipus a les grans superfícies comercials
Augmentar fins l’1’1% el tipus impositiu de l’IBI a les grans superfícies comercials.
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
Proposta 7.- Eficiència energètica
Bonificació de l’ICIO en casos de rehabilitació d’edificis per millorar-nel’eficiència
energètica.
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Proposta 8.- Augment als bancs, entitats financeres i ETTs
Augmentar l’IAE fins al màxim previst a les entitats financeres, bancs i ETTs
Proposta 9.- Pèrdua de bonificacions per destrucció d’ocupació
Les empreses que destrueixin ocupació a través d’una reducció de la plantilla respecte
l’any anterior perdran totes les bonificacions i, en cas que la destrucció sigui igual o
superior al 3,5%, se’ls aplicarà un recàrrec del 5% a la quota.
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Proposta 10.- Major imposició als vehicles d’alta cilindrada
Augmentar la pressió fiscal als vehicles d’alta cilindrada i de luxe.
D’una banda, des de la CUP Capgirem Barcelona entenem que cal tirar endavant amb
la creació d’algunes taxes municipals i la revisió de les existents, tal i com proposàvem
en les 18 mesures

c) Taxes municipals
Si en matèria d’impostos no cal esperar al setembre per impulsar les reformes plantejades i les
que es pugui plantejar més endavant, en matèria de taxes municipals no es pot esperar.
L’aprovació de noves taxes permet la seva entrada en vigor immediata i, per tant, és imperatiu
abordar aquesta qüestió tal i com va proposar la CUP Capgirem Barcelona amb les 18 mesures
del document “Que paguin ells”. Entenem que en aquesta matèria hi havia possibilitat d’acord
amb el govern municipal i per això insistim en les taxes que caldria aprovar tant aviat com sigui
possible:
Proposta 11.- Ús de l’espai públic en visites guiades
-Taxa per utilització de l’espai públic en visites turístiques guiades
Proposta 12.- Lloguer de bicicletes (i equivalents)
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-Taxa per utilitzar la via pública en el lloguer de bicicletes i altres vehicles de mobilitat
personal.
Proposta 13.- Taxa per ocupació de voreres en accessos
-Taxa per l’ocupació de voreres i espai públic en general quan s’hi formen cues d’accés
a recintes de concurrència pública (Sagrada Família, La Pedrera, Camp Nou,
discoteques, etc.).
Proposta 14.- Taxa turística municipal
-Impulsar la modificació de la llei que regula la taxa turística, impost de competència
autonòmica, incloent-hi la possibilitat d’imposar un recàrrec municipal i atorgant la
cessió del 100% de la recaptació als ajuntaments.
Proposta 15.- Taxa per l’ús dels espais reservats per aparcament d’autocars
-Aquesta taxa no només gravaria l’activitat i ús privatiu de l’espai públic, sinó que
permetria establir un sistema de regulació que reduiria les molèsties que genera la
massificació turística, causada pels autocars, en determinades zones de la ciutat.
Proposta 16.- Taxa d’ús de l’espai públic per rodatges i mudances
-Derogar la modificació de les ordenances fiscals que reduïa la taxa per ús de l’espai
públic per rodatge i mudances i abordar totes dues activitats de manera diferenciada
en la nova ordenança.
Quant a la proposta 17, corresponent a la revisió de la tarificació de l’àrea verda i blava (taxa
per aparcament a la via pública), aquest grup va proposar fer una revisió de l’ordenança de
taxes per l’estacionament a la via pública per tal de fomentar l’ús del transport públic i
prioritzar l’estacionament de veïns i veïnes. La mesura ha d’anar acompanyada de millores en
el transport públic i d’una reducció del cost que n’assumeixen les usuàries.
La reforma del sistema de tarifes de l’aparcament a la via pública que va proposar el govern
municipal en les frustrades OOFF, plantejava un seguit de canvis no només en el preu sinó
també en relació a la mida dels cotxes i la seva eficiència energètica. Si bé la mesura plantejava
força mancances, és una qüestió que cal abordar durant l’exercici per tal de poder tirar
endavant la reforma. Ara bé, vinculada a aquesta modificació hi havia la renovació dels
parquímetres municipals amb una nova tecnologia. Des de la CUP Capgirem Barcelona
entenem que aquesta renovació ha de quedar congelada mentre no s’aprovi un nou sistema
tarifari que requereixi una inversió de quasi 20 milions d’euros que a dia d’avui no quedaria
justificada.

Tercera.- Quant a les despeses
Abans d’entrar en esmenes particulars al Pressupost Municipal presentat pel govern de BEC i
PSC, cal tornar de nou a la qüestió de la qüestió, la de confiança. El mecanisme mitjançant el
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qual el govern ha optat per poder tirar endavant els pressupostos per al 2017 permet que se’ls
facin a mida sense haver de negociar res amb ningú. La posició, tot i que pot suposar un cert
desgast polític, és d’una comoditat absoluta alhora de dissenyar i aprovar els comptes sense
lligams, sostres ni límits. La proposta presentada, doncs, és el sostre pressupostari del govern.
Aquest sostre no és pas quantitatiu, de milions d’euros, sinó polític. El projecte de pressupost
és tot allò a què aspira un govern que s’ha autodenominat com “del canvi”, i que lluny del “si
se puede”, proposa un concepte continuista i gens innovador de comptes.
És particularment preocupant que els pressupostos no plantegin un canvi de paradigma en
matèria d’inversions i despeses i es limiti a repetir allò que han fet tots els governs municipals
les darreres dècades. Ja sigui per la incapacitat del govern municipal de plantejar una proposta
realment transformadora per la ciutat, ja sigui per la submissió al PSC obligada per un pacte de
govern que ha fet tornar al poder als qui van governar durant 32 anys, el cert és que els
pressupostos no ofereixen a la ciutat res substancialment nou. Veiem amb preocupació la fi del
recorregut del “mandat del canvi”, o dit d’una altra manera, la constatació que el període
2015-2019 serà una etapa d’oportunitats perdudes per transformar Barcelona, per capgirar-la
de baixa a dalt.

Quarta.- Esmenes particulars
Sens perjudici de les consideracions anteriors formulades, des del GM de la CUP Capgirem
Barcelona considerem que malgrat la lògica continuista en matèria pressupostària encara
podrien millorar, motiu pel qual formulem algunes esmenes particulars al Pressupost
Municipal presentat pel govern de la ciutat per a l’any 2017.
4.1.- Seguretat i Ordre Públic
El Pressupost Municipal per a l’any 2017 preveu una despesa de 169,5 M€ per a “Seguretat i
Ordre Públic”. En primer lloc, des de la CUP Capgirem Barcelona creiem que cal superar el
concepte de la seguretat vinculada exclusivament a la qüestió policial i, especialment, a l’ordre
públic. Són fonamentalment les condicions socioeconòmiques de les persones les que tenen a
veure amb la seva seguretat, tant pel què fa a veure cobertes les seves necessitats bàsiques,
com per a la prevenció de la comissió de delictes. A més a més, cal recordar que la Guàrdia
Urbana no té competències en matèria d’Ordre Públic, motiu pel qual és necessari repensar
part de l’estructura del cos.
Així doncs, aquest grup municipal exigeix que la dissolució de la UPAS de la Guàrdia Urbana
sigui un fet immediat, i que això es tradueixi en les partides pressupostàries corresponents. En
aquest sentit, els imports fins ara destinats a aquesta unitat (equipaments especials i diferents
a la resta d’agents, hores extres, plusos, etc.) han d’anar destinats a la reconversió dels
vehicles antiavalots de la Guàrdia Urbana per a altres usos i, com a mínim dos d’ells, en
oficines mòbils per atendre a les veïnes i veïns dels barris de forma rotatòria.
4.2.- Transport Públic
El pressupost presentat només preveu a la partida 46704 ATM (Política Tarifària 2017) un
import de 2,5 M€, una quantitat molt per sota de la que requeriria la reversió dels augments
de tarifa dels darrers anys. A judici d’aquest grup municipal les tarifes de l’Autoritat del
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Transport Metropolità haurien de situar-se al nivell de l’any 2013, tal i com reclama la
Plataforma Stop Pujades. L’Ajuntament hauria d’assumir, com a mínim, la part proporcional
del cost de la rebaixa tarifària corresponent al 25% de la seva participació a l’ATM, assumint-te
l’AMB el 24% i el 51% la Generalitat de Catalunya, i tot això sens perjudici de la responsabilitat
del govern espanyol en la constant retallada de la seva aportació al transport públic de
Barcelona i dels Països Catalans en general, mentre continua el malbaratament de recursos
amb noves línies d’AVE. Així doncs, és necessari que l’Ajuntament augmenti la dotació
pressupostària per a la rebaixa tarifària de cara al 2017.
Part d’aquesta rebaixa s’hauria de finançar amb els beneficis que genera l’activitat del Bus
Turístic que, a dia d’avui, es regalen al Consorci Públic-Privat Turisme Barcelona, dedicat a la
promoció turística de la ciutat de Barcelona. Actualment, Transports de Barcelona, S.A. (TMB
Autobusos) i el Consorci tenen subscrit un contracte que reporten uns ingressos a aquest
darrer de 4 M€, segons dades de l’any 2015. És per això que cal rescindir aquest contracte i
destinar aquests 4 M€ anuals a la rebaixa tarifària del transport públic. Aquesta proposta la
va formular la CUP Capgirem Barcelona a la sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda del
passat 18 d’octubre i només va rebre el suport del GM d’ERC, mentre que Barcelona en Comú i
el PSC hi va votar en contra. Amb la resolució d’aquestes al·legacions al Pressupost Municipal
pel 2017 el govern té la possibilitat d’esmenar la seva inexplicable posició al respecte.
Finalment, en matèria de millora del servei d’autobús, el pressupost només preveu una partida
de 2.490.000 € per a la nova xarxa de bus, i una de 430.959 € per a la millora de la xarxa
convencional. Al parer d’aquest grup municipal, es tracta d’una dotació pressupostària
insuficient per revertir les retallades de la xarxa d’autobusos dels darrers anys i per afrontar les
millores necessàries del servei.
4.3.- Plantilla (personal carta municipal)
El govern municipal va anunciar un augment de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona que
des de la CUP Capgirem Barcelona valorem positivament i necessària. És necessari que aquesta
administració estigui dotada dels recursos econòmics necessaris però també, i sobretot, de
personal competent i suficient per prestar el servei públic que Barcelona requereix. No obstant
això, observem encara una sobrecàrrega de les gerències i el personal directiu. L’objecció no es
dirigeix tant a la quantitat de persones, 21 gerents i 35 directius, sinó sobretot a la seva
retribució. És necessari que l’Ajuntament faci una profunda reflexió, d’una banda, sobre el
model gerencial que gestiona l’administració com si fos una empresa privada, i de l’altra, sobre
les retribucions desproporcionades tant d’aquests com de la resta de personal directiu o de
lliure designació. És per això que des de la CUP Capgirem Barcelona proposem una
racionalització de les retribucions progressiva, que de cara al 2017 hauria d’abastar una
reducció d’entre el 25% i el 50% segons el nivell retributiu actual de cada plaça. Aquest procés
de racionalització hauria de continuar en exercicis següents, especialment amb el
desmantellament del sistema gerencial de govern municipal.
4.4.- Carnet de ciutat
El Carnet de Ciutat és una iniciativa de la CUP Capgirem Barcelona amb la que el govern
municipal es va comprometre arran de l’acord que va fer possible l’aprovació de la
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modificació pressupostària per al 2016. Aquesta acord, però, està encara molt lluny de
complir-se i el més calent és a l’aigüera. Per a l’impuls del Carnet de Ciutat es van preveure
200.000 euros per a l’any 2016 (que no s’han executat), i per a la seva materialització una
partida de 2.000.000 euros per al 2017. És doncs inacceptable que el Pressupost Municipal per
al 2017 no inclogui aquestes partides, motiu pel qual exigim al govern municipal una
rectificació incloent la dotació pressupostària total de 2.200.000 euros per al Carnet de
Ciutat.
4.5.- Renda famílies monoparentals
Fruït també de l’acord per a la modificació pressupostària per a l’any 2016 el govern va
aprovar recentment un fons extraordinari de 2,6 M€ per combatre la feminització de la
pobresa. En aquest primer pas cap a la renda mínima garantida, les famílies monoparentals
amb ingressos baixos i les dones grans que viuen soles i perceben una prestació no
contributiva, han pogut ja accedir a aquesta ajuda. Malgrat això, el compromís del govern va
molt més enllà i cal garantir l’accés a aquesta ajuda a totes les persones, famílies i unitats de
convivència que compleixi els criteris econòmics establerts. Així doncs, cal que els
pressupostos per al 2017 incloguin aquesta partida que ha d’ascendir fins als 7,5 M€.
4.6.- Cultura
El pressupost destinat a Cultura és només un 2% superior a l’any anterior. Més enllà d’aquesta
dada, preocupa especialment la distribució de les partides. En primer lloc, les despeses
d’explotació del capítol II en estructura del Pressupost de l’ICUB representen un 24% del total.
Aquí és on hi ha tots els contractes externs i, per tant, les retribucions tant de les empreses
que gestionen serveis externalitzats com les factures dels falsos autònoms. Tot apunta, doncs,
que la política d’externalitzacions continuarà a l’alça durant el 2017 i que l’Ajuntament no es
planteja la gestió directa de serveis estructurals avui privatitzada ni l’internalització de les
corresponents plantilles. Des de la CUP Capgirem Barcelona creiem imprescindible que el
Pressupost Municipal contempli processos d’internalització de serveis i personal enlloc de
potenciar les externalitzacions. A la pràctica, això suposa que els pressupostos vinent deixaran
en la precarietat pressupostària a museus municipals, centres d’exposicions i programes
culturals de gestió directa de l’ICUB, mentre els sector privat segueix enriquint-se amb els
diners de totes.
Pel què fa a les transferències de capital, és especialment alarmant que es destinin tants
recursos econòmics a la subvenció d’empreses privades, com per exemple a la rehabilitació de
teatres privats amb fons públics. A més a més, malgrat el què va afirmar el govern en el seu
moment, a dia d’avui Xavier Marcè, estretament vinculat a l’empresa Focus, treballa pel Segon
Tinent d’Alcalde Jaume Collboni, imputat per tràfic d’influències en el Cas Mercuri (Bustos PSC). No és cap secret que l’entramat empresarial que controla bona part de l’oferta cultural
de la ciutat, inclosa la finançada amb fons públics, té un gran interès en aquestes
transferències.
Finalment, cal recordar que la partida pressupostària provinent de la Diputació de Barcelona i
que històricament s’havia destinat a polítiques culturals ha acabat al forat negre de les obres
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de la Plaça de les Glòries, i que no es preveu cap compensació d’aquest desviament
pressupostari en els comptes de l’any que ve.
4.7.- Escoles bressol
El govern municipal va anunciar al mes d’abril una inversió total de 19,8 Milions d’euros per
crear 10 escoles bressol fins al 2019 a la ciutat. Aquesta xifra és del tot insuficient per tal
d’avançar cap a la satisfacció de la demanda i la universalització del servei i, per tant, és
necessari que augmenti, com a mínim, fins a les 20 escoles bressol durant aquest mandat. Així
doncs, cal que el Pressupost Municipal per al 2017 reflecteixi aquest augment doblant les
partides destinades a la creació de noves escoles bressol.
4.8.- Pisos d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere
El programa d’inversions preveu una partida de 225.805 euros per a nous pisos d’acollida per a
dones víctimes de violència masclista. Aquesta xifra és del tot insuficient per afrontar la
situació de desprotecció que viuen les víctimes de violència masclista especialment si tenen
fills o persones al seu càrrec. A més a més, cal que les partides garanteixin la independència
econòmica de les víctimes per poder desenvolupar les seves vides amb dignitat i no dependre
econòmicament dels agressors. És necessari, doncs, reservar una partida suficientment alta
com perquè aquesta pugui fer front a totes les despeses que faci falta el 2017, import que
xifrem en un mínim de 2 milions d’euros.
4.9.- Reunicipalització de serveis
Per tal de fer possible la recuperació de la gestió directa dels serveis municipals, especialment
dels de caràcter més estratègic, és necessari un compromís actiu del govern que, a dia d’avui,
és encara massa discursiu i poc executiu. La internalització del PIAD i el SARA i de tres escoles
bressol amb la gestió privatitzada són els únics exemples que tenim a dia d’avui a l’Ajuntament
de Barcelona. Pel què fa a aquests casos, cal que el Pressupost Municipal per al 2017 inclogui
les partides necessàries per tal d’equiparar els drets de les plantilles internalitzades amb els
de la resta de treballadors municipals, especialment pel què fa a la retribució salarial. També
la situació d’Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., empresa municipal responsable de
Barcelona FM i Barcelona TV (BTV) presenta una situació que no es veu recollida als
pressupostos. En primer lloc, cal que l’Ajuntament faci una reserva pressupostària per fer front
a les sentències que estan recaient per cessió il·legal de treballadors, i que assumeixi la
responsabilitat municipal enlloc d’intentar recórrer aquestes resolucions judicials. A més a
més, cal posar en marxa la recuperació dels serveis externalitzats a través d’ICB, S.A., i això ha
de tenir també la seva traducció pressupostària. En el mateix sentit, el pressupost ha de
preveure les partides necessàries per revertir l’externalització de serveis de manteniment que
encara hi ha a Parcs i Jardins malgrat haver estat declarat servei essencial.
D’altra banda, el Pressupost Municipal per al 2017 ha de preveure partides expressament
destinades a tirar endavant dos processos de municipalització fonamentals: el de l’aigua i el
de la neteja viària i gestió de residus. En tots dels casos, el Plenari del Consell Municipal va
aprovar en la seva sessió del mes de novembre d’enguany unes propostes de resolució per tal
de recuperar la gestió directa i 100% pública del servei. Així doncs, cal que els pressupostos
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incloguin la partida pressupostària prevista per tal de tirar endavant els estudis i línies de
treball al si de l’Ajuntament de Barcelona pel què fa a la municipalització de l’aigua. En el
mateix sentit, cal que consti una dotació pressupostària destinada a estudiar la
remunicipalització de la neteja viària i la gestió de residus, tenint en compte que els contractes
vigents finalitzen l’any 2019 el què permetria la recuperació de la gestió directa sense
indemnització als contractistes en una partida que suposa un 10% del conjunt del pressupost
anual de l’Ajuntament.

Barcelona (Països Catalans), 12 de desembre de 2016

Maria José Lecha i Gonzalez
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