
Barcelona , cap a una nova economia municipal(*)

Josep M. Cullell

Ahans d'entrar amb detail en que es pot considerar I'objectiu central d'aquesta conicrencia
inaugural, que no es altre que I'estudi de la situacio i de les perspectives de I'Ajuntament de Barcelona
en I'amhit economic i financer, voidria convidar-los a una primera reflexio general sobre I'actuaciu, les
tuncions i 1'cntorn que, en la meva opiniu, defineixen el marc i els principis que haurien d'inspirar el
govern de I'Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, cal partir d'una premisa que no per coneguda i elemental deixa de ser menys
important, i que no sempre s'acompleix: la primera obligacio d'una corporacio municipal, i logicament
tambc de la de Barcelona, consisteix a prestar amb eficacia i nivell de qualitat aquclis serveis que sun
propis de les competencies basiques dun Ajuntament. Aquest es un principi que sovint no porta a una
politica de gran Iluiment i que exigeix ocupar-se de temes que atecten a la vida quotidiana dell
ciutadans: pensem, per posar exemples hen evidents, en el transit de vehicles i de persones en les vies
urhanes, el transport public, eis serveis funeraris, I'enllumenat. la pavimentacio, la neteja, el clavegue-
ram, I'urhanisme, els abastaments, la seguretat en els Iloes publics i un Ilarg reguitzell de funcions que
conformen la columna vertebral de les responsabilitats d'una administraciu municipal. De la importancia
d'aquest principi se'n deriven dues retlexions:

- despres de ('Ajuntament no existeix cap altre nivell d'administraciu publica que respongui de la
prestaciu deli serveis ale que abans feia refercncia. Vull recordar, en aquest sentit, que el propi
Ajuntament de Barcelona ha vingut prestant tradicionalment -i per taut finan4ant- Iota una seric de
serveis en el camp de I'ensenyament, la cuitura, la sanitat i el benestar social que corresponien a I'Estat
pet-6 que aquest no prestava. Doncs be, darrera de I'Estat hi havia un nivell d'administraciu publica, en
aquest car I'Ajuntament de Barcelona, que responia davant dels ciutadans de I'acompliment d'unes
necessitate tonamentais.

L'Ajuntament, per tant, ha de tenir la consciencia que si ell deixa d'exercir, o ho to amb un nivell
insuticient, qualsevol de les sever funcions basiques -que son mopes-, probabiement quedaran sense
cobrir i s'originara un greu perjudici per als ciutadans.

- Ia segona rctlexiO consisteix en que si ('Ajuntament realment exerceix Ies sever funcions amh
eficacia i qualitat no nomes esta acomplint amb la seva primera responsahilitat sing que tamhe
contribuint en gran mesura a crear un mare idoni per propiciar el desenvolupament economic i per tart
In crcaciu de riquesa. A la Ilarga, per posar un exemple potser molt primari pero suficientment
il•Iustratiu, un operador privat acabara agraint hies la diligencia en l'obtenciu de les Ilicencies per al
tuncionament de la seva activitat que no pas la concessiu d'una subvencio.

Una vegada cohert aquest primer estudi de responsabilitats, a I'Ajuntament li correspon tamhe
trehallar a fi que la ciutat gaudeixi d'un nivell de grans infrastructures que Ii permetin desenvolupar la

(*) Conferencia inaugural pronunciada el 5 de novembre de 1990
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u•va tuncio do nu)tor dc I'activitat economics i de punt de retercncia en no couteyt geogratic dcl quail

Barcelona n'ha estat historicament punta de llanca. Aquest es un ambit d'actuacio ell Cl qual a

I'Ajuntament se It pot exigir dedicacio, planificaci6, coordinaci6. fins i tot en algun cas finan4ament,

perb que no correspon exclusivament garantir a ('administraci6 municipal. Es cert. perb, que sense una

posta a punt d'aquestes grans infrastructures resulta practicament impossible que Barcelona pugui

prosperar. Podria acabar sent, si s'acomplis la primera exigencia, una ciutat amb hoes serveis basics,

pet-6 no passaria de ser una ciutat de segon ordre sense cap possibilitat de tornar a ser capdavantera de

tot un Pats i fins i tot, actualment, d'una macroregio molt mes amplia.

Pensem, quan parlem d'infrastructures, que ens referim a aspectes tan vitals com les xarxes viaries

hasiques, el port, I'aeroport, la fira, el palau de congressos, les grans estructures culturals, esportives i

sanitiiries, les universitats, el metro, la connexi6 ferroviaria internacional, els grans centres de merca-

deries, Ics lines telefoniques, entre moltes d'altres coses. El fet que aquestes i d'altres infrastructures

tinguin una resposta encertada per part de les administracions pdbliques condiciona de forma determi-

nant la capacitat de la ciutat i del pats de creixer i de prosperar.

Fins aqui el que en podriem denominar el hardware, raonament que connecta amb Iota una linia

de pensament que ha estat nord d'actuaci6 dell partits que governen Catalunya i de mi mateix: I'Estat,

en Cl sell sentit mes ampli -que engloha tot el sector public-, ha de posar les bases que permetin que

la societat civil desenvolupi la seva funci6 i marqui en definitiva el ritme del progres de la ciutat i del

pats. Efectivament, el software, molt mes delicat i creatiu, correspon polar-lo a la societat civil. En la

niesura en que aquests conceptes estiguin hen definits i rigorosament assumits, resulta relativament mes

senzill estahlir unes regles de joc Glares que permetin delimitar les responsabilitats i el que cal esperar,

i exigir en el sell cas, de cadascu.
Seveis i infrastructures; queda, per-6, un tercer nivell d'actuacio que el sector public ha de dur a

terme, i que afecta tambe a les funcions d'una administraci6 municipal, especialment en conurhacions

de la magnitud de Barcelona. Em refereixo, certament, a la necessitat que I'administracio actui per

corregir els desequilibris que inevitablement es produeixen en la societat. Desequilibris en I'esfera

laboral i professional, mancances en ('ambit social, etc. Aquests desequilibris es produeixen amb major

intensitat en moments de ralentitzaci6 de I'activitat economica, pet-6 tambe es deixen notar quan el

creixenient es mes fort. En aquestes condicions, tingui o no competencies explicites en la materia. una

administraci6 puhlica to I'obligacio moral i I'exigcncia institucional d'intervenir. En cl sector public

resulta molt important que es respecti el mare eompetencial de cada nivell de I'adniinistraci6, d'acord

amb el principi de la Iteialtat instituicional: el que no es admissible es que, escudant-se en aquest

principi, alga eludeixi Ics sever responsabilitats arguint manca de competencies.

Sentats aqucsts principis, em referire breunient a I'entorn en el que es mou Barcelona i que, d'una

forma o d'una altra, dibuixa ICs linies estratcgiques del seu desenvolupament. Veiem quires son:

1. Barcelona es la capital de Catalunya. Aquesta circumstancia es la que conforma les sever arrels,

defineix la seva essencia i, si em permeten una expressi6 quasi mistica perm penso que

suficientment grafica, la que li proporciona la seva « forca interior,,. Es precisament coin a capital

de Catalunya que a Barcelona li correspon Lambe un col de primer ordre en el context espanyol.

2. L'escenari que marcara el futur del pals i de Barcelona no es altre que ('Europa comunitaria.

La ciutat s'ha de preparar per competir en el mare comunitari, i en un sentit mes anipli, en el

mare europeu. Qualsevol actuaci6 que es faci a la ciutat ha de tenir en compte doncs que

I'escenari natural, que el terreny de joc deixara de ser com el de les dltimes decades per

convertir-se cada vegada mes en un terreny de joc molt mes ampli i interrelacionat. en el que

les regles de funcionament seran tambe molt diferents. Aquest fet. Iluny de veure'I cone una

amena4a, cal contemplar-lo corn un estimul i com un repte engrescador al mateix temps.

3. Barcelona no pot deixar de tenir una vessant i una vocaci6 de capital mediterrania. No nomes

per fidelitat As moments tries hrillants de la seva histbria, sin6 sobretot per necessitats tie futur,

Barcelona s'ha de confirmar cone I'eix vertebrador de iota una cultura i d'una realitat econumica

i social coin es ]'area de la Mediterrania nord-occidental.

4. Finalment, queda I'horitzo temporal mes immediant i al mateix temps el que pot conferir it in

ciutat i al pats una projecci6 Hies universal. Em refereixo. Ibgicament, a la celebracib dels Jocs

Olinipics, que revesteixen una gran oportunitat de situar-se en el context internacional i,

paral-Ielament, una gran ocasi6 per crear, millorar i posar a punt tot un conjunt ('infrastructures

que son pe4a clau del desenvolupament de la ciutat.
Sento, potser, haver-me allargat excessivament en aquests capitols introductoris. Pero penso que,

tambe per al govern d'una ciutat, cal tenir les idees molt Glares sobre quines son les prioritats de

I'actuacid municipal i quin es I'entorn en el que aquesta s'ha de desenvolupar.
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III yuin;i siuiurit) es holm I':Ajunt:unent di B;nrrlnna. sic' del bunt dc vi,la croniunm I 111 111, CI,
per acontplir lea funcions que abans s'han deserit i per al}ontar els rcptes de I'ultima &Cada (IC NC'-'IC
XX? Certament, aquesta situacio no pot qualificar- se de satisfactoria . Ho dic sense dramatisme , i tamhe
sense acritud ; pero ho dic al mateix temps sense reserves, conscient que intentar - ho amagar o dis,ressar
no condueix a res positiu.

L'hisenda municipal to tres fonts de subministrament fonamentals:
- els trihuts
- les transfercncies d'altres Administracions
- I'endeutament
Analitzem, encara que sigui somerament , cada un d ' aquests apartats.

Els tributs

Es composen hasicament dels impostor i de les taxes, pero en un sentit rates ampli podem incloure-
hi tambe els anomenats preus publics. Son, en termes anuals, la principal font d'ingressos del pressupost
ordinari de I'Ajuntament -entenent per pressupost ordinari el de I'Ajuntament sense tenir en compte els
organismes autonomy i les societats mercantils-. Precisament el dehat sobre les ordenances fiscals es
molt recent - va tenir Iloc lit tardor de 1990- i per taut Ies xifres que els comentare son tambe molt
recents. Pero ahans cal fer una breu referencia it la Llei d'Hisendes Locals, aprovada a finals de ['any
1988, que es la que defineix les figures tributaries basiques, a saber:

- L'impost sobre bens immobles ( IB1), abans contribucio territorial urbana , que Brava els valors
cadastrals dels solars i del immobles . Es. avui per avui i sense cap mena de dubte, ['impost amb mes
for4a recaptatoria de les hisendes municipals.

- I'impost municipal sobre vehicles de traecio mecanica , abans impost de circulacio.
['impost sobre activitast economiques , que no s'aplicara fins el 1992, i que actualment descansa

de forma principal en les llicencies fiscals d ' activitats i I'arbitri de radicaci6.
- ['impost municipal d'increment de valor dels terrenys , antiga plusvalua municipal.
- ['impost sobre obres , instal-lacions i construccions , de nova crcaci6.
- les taxes , que cobreixen la realitzacio d'activitats i la prestacio de serveis de recepeio o sol•licitud

obligatoria, i que no son susceptibles de ser prestats per la iniciativa privada.
- els preus publics, aplicables a activitats i serveis que no siguin obligatoris i que es puguin prestar

per part de la iniciativa privada.
Doncs be, en el tercer trieni (1987-1989 ), periode coincident amb I'inici de factual mandat a

I'Ajuntament de Barcelona , la recaptaci6 liquida dels tributs ha crescut un 30 , 8°/r mentre que I'IPC ho
ha fet un 13,5(7(.

En tin periode una mica mes ampli, quasi coincidint amb el final de la legislatura esmentada (1987-

1990), al matcix temps que I'IPC haura augmentat un 20/ aproximadament , [' Impost de Bens Immobles

ho haura let un 62,3°/r, la suma de I'lmpost d'Ohres , Construccions i Instal-lacions i les llicencies

urbanistiques un 249%, [' Impost sobre Vehicles de Tracci6 Mecanica en el tram de 12 a 16 cavalls

fiscals un 58 %, l'estacionamen t de vehicles a lit zona hlava un 233% o un I50 14 segons ['area

geografica , la taxa de clavegueram un 73%, etc. Com es pot observar, es tracta de figures tributaries que

tenen una relaci6 directa amb aspectes basics de la vida diaria del ciutada : vivenda, vehicle , estaciona-

ment, sanejament , i molts d ' altres que seria massa Ilarg l'anar - los desgranant.

La conclusio cs hen evident: el ritme de creixement de la recaptacio tributaria a Barcelona durant
els darrers quatre anys ha estat molt superior al del cost de la vida, mesurat per I'index de preus al
consuni . Contra aquest fet inquestionable els responsables dels increments fiscals fan servir dos
arguments:

a) que Si it la inflaci6 se Ii suma cada any I'augment del Producte Interior Brut , I'increment de lit
fiscalitat municipal , i Cl de I'IPC mes I'activitat economica, son similars . Defendre aquest argument, que
equival it sostenir que la pressio fiscal no ha augmentat , to trey contraarguments:

- molts trihuts d'amhit municipal no tenen practicament res a vcure amh 1'cvoluci6 de I'activitat

economica . Pensem , en aquest sentit , en els serveis funeraris , el clavegueram , I'estacionament, els

serveis sanitaris , els serveis de bombers , la guardia urbana , i fins i tot el propi impost de hens inunobles

-mopes persones han vist incrementar - se aquest impost sense cap possihilitat Lie poder- lo repercutir en

els Ilogaters-.

- ['increment do factivitat economica es molt desigual per als deferents col•lectius de ciutadans.
Els funcionaris , els pensionistes , els aturats , fins i tot molts assalariats , veuen afectades Ilurs tendes

8



disponibics at voltant de I'evolucio tie l'IPC, molts propietaris de pisos amb contractes d'arrendament

antics tenon congclades les seves render.

- el contribuent es tinic. independentment de la procedencia de I'Administracio que imposa calla

trihut. Per taut, la fiscalitat municipal no es pot aillar de la resta dell tributs: i, clarament, es dona cl

cas que el conjunt de la recaptaci(i fiscal a nivell de I'Estat tambe ha augmetnat molt per sobre de I'IPC.

b) quo en cis darrers vuit anys la participacio de Barcelona en el global de toda la recaptacio

tributaria dels municipis espanyols ha disminuit considerablement. Tambe aquest argument to dos punts

debits importants:

- el nivell d'cndeutament de la ciutat de Barcelona ha crescut molt durant els darrers anys, corn

despees podrem comprovar. En aquest sentit, no podem oblidar que un alt nivell d'endeutament equival

a esforc fiscal diferit en el temps, es a dir, transferir una herencia fiscal als ciutadans de dema.

-e

Is ciutadans tie Barcelona han pagat mes des de fa molt temps, en relacio a la resta de ciutadans

de I'Estat: coin tambe veurem, els barcelonis han pagat dues vegades pels mateixos serveis, especial-

ment per Ics anomenades despeses de capitalitat o de suplencia.

Les transferencies d'altres Administracions

Aqucsis transferencies proscncn majoritariarnent del denominat Fondo Nacional do Cooperation

Muncipal, que s'inclou cada any als Pressupostos Generals de l'Estat. Es tracta, efectivament. clefs

recursos que I'Administracio Central transfereix anualment a les Corporacions Locals i. per taut, marca

el nivell de descentralitzacio de la despesa de I'Estat a escala local.

Doncs be, I'any 1983 I'esmentat Fons equivalia a 210 mil milions de pts., i representava el 7,43`%

dels tributs no cedihles de I'Estat: ara, el 1990, Ies xifres equivalen a 476 mil milions de pies. i el 5.19`%x,

respectivament. La tendencia es hen clara: no es pot dir que el Fons no augmenti -ho fa un 1061% en

termes monetaris- pero s'incrementa molt menys quo els tributs no cedibles de l'Estat -quo ho fan un

174(%-.
La consequencia i el missatge son forca evidents: la participacio do les Corporacions Locals en fa

distribucio tie la despesa es molt inferior en termes relatius, es a dir, les prioritats en I'orientacio

d'aqucsta despesa han gnat per altres camins diferents del dels Ajuntaments.

A Barcelona, aquesta tendencia Ii ha suposat deixar d'ingressar en el periode 1984-1989 una xifra

aproximada de 85 mil milions de pies., simplement si s'hagues mantingut la importancia relativa que

el Fons tenia I'any 1983 respecte clefs tributs no cedibles de I'Estat. No cal dir que si aquest pes relatiu

hagues millorat- corn hauria semhlat logic i raonable en un Estat ja de per si molt centralitzat perm amb

vocacio teorica de descentralitzar-se, i el pes relatiu de Barcelona en el Fons s'hagues igualment

mantingut, avui la situacio seria molt diferent.

Pensem que 85 mil milions de pts., en valor de I'any 90, es un volum de recursos fins i tot superior

a tota la recaptacio tributaria de I'Ajuntament per a enguany. Tot I'esforc fiscal que els ciutadans tic

Barcelona realitzen durant un any es, i encara mes, el que sense tocar ies cores de tal corn estaven I'any

1983 els hauria correspost, via transferencies de I'Estat.

L'argument que s'utilitza per part dels que es veuen obligats a cletendre aquesta actuaci6 es, a

Catalunya, que la Generalitat no ha creat un Fons similar per distrihuir recursos entre cis Ajuntaments

catalans. Aquesta critica te, corn a minim, dos punts molt debits:

si del que es tracta es de solucionar el finanr ament dell Ajuntaments, i concretament el de

Barcelona, no es poden fer exercicis teorics: s'ha d'aterrar, necessariament. en cl terreny de la practica.

I la practica demostra que qui to cis instruments basics dels ingressos fiscais no es altre que

I'Administraci6 Central, i es als que exerceixen les responsabilitats de govern tie I'Estat a qui els

correspon decidir tins a quip punt desitgen descentralitzar la despesa -i per tant el seu finan4amcnt- entrc

cis diferents estaments territorials de I'Estat.

Tot el que no sigui aixo to el greu perill de caure en una Pura dialectica, poiscr molt brillant, pro

igualment intitil i pot constructiva.

- aproximadament un 75(/ de tot el Pressupost de la Generalitat esta condicionat per particles

finalistes, fet que comporta una capacitat de maniobra tor4a limitada. En aquest sentit. cal tenir en

compte que, en termes relatius, el propi Ajuntament tie Barcelona to mes marge de llihertat per decidir

el lest: que (Iona a Ies trails ferencies que rep de I'Administraci6 Central. La prOpia Generalitat te, en

definitiva, el repte per a I'any 1991 de refor4ar Ics bases del seu finan4ament.
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L'endeutament

L'increment de la fiscalitat i, malgrat tot, el de les transferencies de I'Estat, no han comportatdurant els darrers anys una contencio de l'endeutament. Ans al contrari, com veurem a continuacio, eldeute ha crescut a un ritme realment espectacular.
Cal distingir, a efectes practics, entre ('endeutament a curt termini per un costat -aquell que to untermini d'amortitzacio inferior a ('any i que serveix o hauria de servir per mantenir I'equilibri de latresoreria-, i ('endeutament a mig i llarg termini -amb amortitzacions superiors a ('any i necessari perfinan4ar programes d'inversio-.
Em referire, seguidament, a aquest tiltim.
A finals de ('any 1990, si s'acornplis el Pressupost aprovat per a I'exercici. el dente viu -per tans,descomptades les amortizacions practicades durant ('any- a mig i Ilarg termini, Homes del Pressupostordinari, seria de 160 (nil milions de ptes., superior al propi Pressupost de I'Ajuntament -equivalent a152 mil milions de ptes-.
En termes consolidate -afegint al Pressupost ordinari el corresponent als organismes autonoms i ales companyics mercantils 100% municipals- les xifres anteriors serien 249 mil milions de ptes. peldeute i 219 mil milions de ptes. pel Pressupost. Per tant, ('endeutament viu a mig i Ilarg termini segueixsuperant el Pressupost anual en termer consolidats.
En puritat, caldria afegir a les xifres anteriors el deute que generen les societats en les qualsI'Ajuntament mante una participacio inferior al 1009(, especialment si aquesta es significative. Enaquest sentit, el cas mes remarcable es el de I'anomenat Holding Olimpic -Holsa-, en el queI'Ajuntament to una participacio del 497 pero aporta el 509( de les transferencies necessaries per ferfront al pagamet del deute de I'organisme. Actualment, aix6 significa que I'Ajuntament to I'obligaciod'aportar en deu anys un total de 33 mil milions de ptes. per fer front a I'amortitzacio -interessos a part-(lei deute esmentat, la qual cosa implica que ('endeutament consolidat assoliria la xifra de 282 milmilions de ptes. a finals de ('any 1990.
Tot i que les xifres en valor absolut son per si mateixes suficientment significatives, el que resultarealment important als efectes que ens ocupen es, per una banda, la carrega financera anual queI'endeutarncnt comporta i, per I'altra, el ritme de creixement del propi endeutament durant els darrersanus.

Comen4ant per aquest ultim, i referint-nos al periode 1987-1990, ('endeutament viu it mig i Ilargtermini en termes consolidats s'haura incrementat aproximadament un 749(. Com que es tractad'endeutament viu, ja s'ha descomptat el que I'Ajuntament paga cada any en concepte de carregafinancera. Per tans, respecte del 31 de desembre de 1987, I'Ajuntament deura a finals del 1990, entermes nets, 117 mil milions de ptes. mes; es it dir, durant els tres darrers anys s'ha afegit un nouendeutament equivalent a 39 mil milions de ptes. cada any, mes de la meitat del que anualments'ingressa per recaptacio fiscal.
En relacio a la carrega financera -amortitzacions i interessos-, ('increment en el mateix periodehaura estat del 100'/(, es a dir, un 26(7( anual acumulatiu. A fi de poder contrastar l'impacte de la carregafinancera, eis dire que els 44 mil milions de ptes. que i'Ajuntament destinara a pagar amortitzacions iinteressos durant ('any en curs equivalen a qualsevol dels conceptes segiients:
• mes que tot el que obtindra l'Ajuntament durant el 1990 del "Fondo Nacional de Cooperacion

Municipal,, (41.170 milions)
• 2,5 vegades mes del que el propi Ajuntament reclama coin a despeses de capitalitat per a ('any

1990 (18.000 milions)
• mes de 3 vegades el que I'Ajuntament destina a inversions reals en el seu Pressupost ordinari

(14.207 milions)
• mes que tota la nbmina de I'Ajuntament del Pressupost ordinari (45.502 milions)
• practicament tot el que I'Ajuntament destinara durant ('any 1990 a traves del seu Pressupost

ordinari, conjuntament a cultura, neteja, sanejament, urbanisme i habitatge (45.000 milions)
• mes del que I'Ajuntament gastara en el Pressupost ordinari conjuntament en programes do

seguretat i proteccio civil, proteccio social, promocio de I'ocupacio, sanitat i educacio (40.011
milions)

La situacio que els he descrit no es certament molt afalagadora. Ho he fet voluntariament perques'adonin que no es tracta d'un problema menor, ans al contrari, cal abordar-lo seriosament i urgent afi de trobar-li solutions operatives.
Pensin que, it marge del que els he explicat, subsisteixen dos problemes d'una certa magnitud:
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fa molt poqucs ,rntanr. es va lirmar I ;InorncIl Il cOmtrarie pro,^ram;i, entrc I Adnnnisiracm

Central, I'Ajuntamcnt, I'EIt it at MctropoIitatna deI Transport I Ies companyies d'autohusos I tcrio IlliIs.

No cal dir que es tracua d'un fet molt positiu, especialment despees de tants anys de negociacions esterils

i dun cert sentiment de frustracio. Pero tambe cal dir que el contracte-programa consolida definitiva-

ment una determinada situaci6. que suposa obligacions per les parts que l'han subscrit, essencialment

d'ordre financer. En aquest sentit, es necessari destacar que entre I'Ajuntament i I'Entitat Metropolitana

(let Transport s'ohliguen a finan4ar uns 35 mil milions de ptes. per netejar la part que els correspon del

deficits acumulats per les companyies entre 1983 i 1989. Igualment, per at periode 1990-1993,

sobliguen a finan4ar uns altres 35 mil milions de ptes. mes, en concepte de deficit d'explotacio i

programa d'inversions.

- I'Ajuntament de Barcelona segueix computant corn a ingressos, en el tancament de cada exercici

pressupostari, uns deutes corresponents als cinc darrers anys, que en bona part son incobrables. Aquest

es un deficit real, que en un moment o altre caldra depurar, i que pel cap baix pot significar corn a minim

uns 30 miI milions de pres. mes.

Quines son, domes les solucions possibles per resoldre la problematica descrita?

D'entrada, cal descartar cis dos instruments que s'han vingut utilitzant fins ara:

- increment leis tipus impositius dell diferents tributs.

- increment de 1'endcutament. En tot cas, cal pensar en formules que permetin reduir el nivell ara

existent.
Si realment es to la voluntat de trobar solucions, cal mentalitzar-se que no es pot pensar en

operacions de maquillatge, lino de cirurgia profunda. Es absolutament necessari que, els que disposen

dell instruments, cis utilitzin do forma totalment diferent a corn ho ban fet fins ara.

Han de canviar, certament, les actituds i les mentalitats, unica manera de transformar unes

estructures tradicionalment centralistes en unes estructures que acostin el gestor de la despesa publica

-i per tans cl seu finan4ament- at mes a prop possible (let ciutada.

En aquest sentit, cal pensar en les niesures seguents:

a) Negociar un convent amb I'Administracio Central, amb un doble objectiu:

- establir una formula de sanejament del deficit acumulat en el periode 1983-1990, a 1'estil del que

es va arbitrar fins el 1982.

- obtenir el finan4ament de les despeses de capitalitat o de suplencia per part del Govern de I'Estat.

prohablement a traves de Ia Generalitat de Catalunya donat que majoritariament es tracta de despeses

que afecten it competencies de la Generalitat.

Les despeses (le suplencia corresponen a serveis que I'Ajuntament ha prestat tracionalment, pero

que haurien d'havcr estat finan4adcs per I'Estat, corn de fet ha succeit a Madrid. Es tracta de serveis

que afecten a ('ultura. Ensenyament. Sanitat, Serveis Socials, Esport i Joventut.

Pensem epic per a I'any 1990. cis serveis esmentats suposen un import aproximat de 18 mil milions

de pies. Si en el periode 1983-1990 I'Estat, corn Ii corresponia, hagues suportat aquests serveis,

I'Ajuntament de Barcelona hauria deixat de gastar aproximadament 116 mil milions de ptcs., quasi

dues vegades el Clue recapta per trihuts cada any.

h) Amb mot iv de I'aprovacio do Ia nova carta municipal de Barcelona, i aprofitant clue la Llei

Rceuladora de les Hisendes Locals estableix en el seu article 142 que Barcelona disposara d'un regim

financer especial. estahlir una nova formula de finan4ament, que hauria de basar-se en la participacio

de Barcelona en un percentatge fixe de l'Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques. Aquesta

formula hauria do conternplar Barcelona corn Ia capital que es, i garantir la seva suficicncia financera.

Logicament hauria de set- una formula d'implantacio automatica, que guardaria una relacio directa amb

I'esfor4 fiscal clue realitzessin els ciuta(ans de Barcelona. Aquesta formula no hauria de ser, en cap cas,

un recarrec a I'escala impositiva de I'IRPF. sino un tram percentual de la recaptacio que per I'IRPF

sobtingues de Barcelona.

Al mateix temps una participacio de Barcelona en percentatge fixe en I'impost sobre transmissions

patrimonials. impost cedit a la Generalitat.

c) Subscriurc un pacte entre cis diferents grups politics representats a I'Ajuntamcnt de Barcelona

i it Parlarnent de Catalunya, en no doble sentit:

- limitar el creixement de la despesa durant cis propers anys, procurant concentrar Ics partides de

despesa en Cl clue son mes espccificament les competencies i funcions municipals.

- limitar el creixement leis tipus impositius do les diferents figures tributaries existents a

Barcelona, intentant que I'augnient de la recaptacio procedeixi basicament de la depuracio i actualizacio

(leis padrons i do la Iliuta contra el frau.
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