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ACTA NÚM. 9/2017 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 4 de desembre de 2017, a les 20.40 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les 
Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1 de 
Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, 
i amb l’assistència del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; els consellers i conselleres senyors 
i senyores Míriam Casanova Domènech, Xavier Cañigueral González, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura 
Gol, Cristian Sais Fetthauer, Èric Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, 
Antoni Coll Tort, Sonia Reina Sánchez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, Marc Faustino 
Vidal; el gerent del Districte Joan Cambronero Fernández, tots assistits per la secretària, la senyora Meritxell 
Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits senyora Montserrat Ballarín Espuña, 
senyora Eulàlia Reguant i Cura, senyor Alberto Fernández Díaz, senyor Joan Josep Puigcorbé Benaigues, i 
la senyora Sònia Recasens Alsina així com la consellera Laura Cañadas Pla i el conseller Jesús Castell 
Devís. 

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió extraordinària urgent per tractar punt únic de 

l’ordre del dia de la convocatòria: 
 

1. PART DECISÒRIA 
 

Propostes d’acord: 

A. Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Presidència. 
 
INFORMAR Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2018 
 

B. Comissió Consultiva Serveis a les Persones i Benestar Social. 
 
INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2018. 

 
 
 
 El president dóna la paraula al regidor del Districte per tal que presenti la part del Pressupost 
General de l’Ajuntament per l’any 2018. El regidor suposa que els consellers ja tenen coneixement del 
pressupost i comença parlant de la despesa total de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 que és de 
2.740 milions. Això suposa un increment sobre l’any 2017 del 2,4% de les despeses no financeres. Pel que 
fa al Districte, el pressupost de les despeses no financeres és de 26 milions que suposen un increment del 
2,67% sobre el període anterior en el que, a més, la inversió pròpia, que va a càrrec del Districte són 
502.000 €, que si s’afegeix la inversió que s’executa al Districte d’altres operadors fa un total de 9.761.000 
milions. Es passa, per tant, a una inversió per càpita que en el període 2012-2015 estava a la darrera 
posició dels deu Districtes, a la sisena posició. Això posa de manifest el gran esforç material que el govern 
de la ciutat ha fet a l’hora de dedicar-li recursos a aquest Districte i del paper que juga aquest Districte en el 
total de la inversió. Anuncia que el Plenari conté dos únics punts i que el següent tema- Preus Públics del 
Districte – ho presentarà el conseller Antoni Coll. 
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 El conseller Antoni Coll exposa que els preus públics dels equipaments que es gestionen 
directament pel Districte són: Centres cívics, biblioteques, casals de gent gran i els esportius. Pel que fa a 
aquests últims, serien el de l’Illa i Arístides Maillol ja que el CEM Les Corts, el gestiona directament l’IBE. El 
plantejament general del govern del Districte seria el manteniment de preus per a tots els equipaments. N’hi 
ha, en tot cas, petites variacions com en el cas dels centres cívics. Aquests equipaments han incorporat un 
parell de modalitats d’espectacles que s’ofereixen. S’han dividit en tres categories per una recomanació del 
ICUB ja que, atès les obres de millora dels centres cívics, es poden oferir espectacles de categoria u, es a 
dir, de major envergadura tècnica; es mantenen els espectacles de categoria dos que eren els únics que es 
feien i, finalment, també s’han incorporat espectacles de categoria 3 demés baix format o menor 
complexitat. Pel que fa al lloguer d’espais, també s’han incorporat noves especialitats: espais especialitzats i 
laboratoris però, no obstant això, els preus es mantenen com l’any passat. El que si s’ha volgut equiparar es 
el preu dels tècnics interns de la casa amb els externs, que suposa l’augment d’un euro més o menys. 
Quant a la cessió d’espais, hi ha una novetat en el Centre Cívic de Can Deu: s’ofereix un nou espai, que és 
l’espai de cuina que fins ara s’oferia només a l’espai del Centre Cívic Pere Quart. Pel que fa a la resta, al 
lloguer de sales, s’ha incorporat també el lloguer de la sala d’actes de la Seu del Districte que, des de 
mitjans de l’any passat es va incorporar al llistat genèric de preus públics per tal que es pogués ser cedida o 
llogada per entitats sense ànim de lucre. Respecte als Casals de Gent Gran del Districte i a les Ludoteques 
es mantenen els mateixos preus que l’any passat. Pel que fa als equipaments esportius d’Arístides Maillol i 
el Pavelló de l’Illa, també es mantenen els preus però hi ha una variació respecte a l’any passat: en el cas 
del Pavelló Illa, s’ofereixen dos sales més ja que s’han fet obres per fer-la accessible i ja s’han pogut 
incorporar a l’oferta. L’Ateneu de Fabricació també manté els preus de l’any passat. 
 
 El president, dóna la paraula al conseller del grup de la CUP, senyor Marc Faustino per a qui l’única 
noticia positiva del pressupost és el nou Casal de joves que fa anys que el món juvenil demana i que serà 
una realitat l’any vinent. De la resta, només veuen una continuïtat de la que no es senten part com a grup 
municipal. L’engranatge municipal funciona: obres, manteniment, però no es veu cap canvi polític i per tant 
el seu vot és desfavorable. Respecte als preus públics, veu una oportunitat d’una tarifació per a millorar 
l’accés als centres cívics i equipaments i fer-los més econòmics. També voten desfavorablement. 
 
 A continuació, el conseller Carlos Hornero, del grup municipal del PSC, explica que, des que aquest 
pressupost es va presentar fins a la data d’avui, han hagut canvis rellevants en el govern de la ciutat. Això 
determina, com no pot ser d’altra manera, el seu posicionament en l’aprovació o no del pressupost. Recorda 
que tant un grup com l’altre que formaven part del govern, tenien propostes pròpies que mai es podien 
portar a terme al cent per cent perquè governar junts implicava alguna renúncia en pro del consens. No 
obstant això, amb el trencament unilateral del govern, el seu grup es sent en llibertat de defensar el 
pressupost que Barcelona necessita. En aquest pressupost, hi ha propostes que comparteixen al cent per 
cent: orientació general del pressupost, també que sigui un pressupost de continuïtat respecte al 2017 que 
va permetre consolidar la reorientació pressupostària cap a serveis socials, cultura, ocupació i esports, que 
es mantenen i, fins i tot, augmenten en aquests àmbits. El que no comparteixen és com s’ha concretat la 
proposta final del pressupost. No comparteixen que, aquest pressupost, sigui tan continuista que no 
contempli allò que està passat a Barcelona. No poden tancar els ulls a allò que va suposar l’atemptat del 17 
d’agost, però sobre tot, el procés independentista i com aquest ha afectat a l’economia de Barcelona: 
increment d’inseguretat i desconfiança que s’ha produït ni als seus efectes: menys turistes, baixada del 
consum, fuita d’empreses, caiguda d’inversions estrangeres etc. Tampoc comparteixen que no s’aposti per 
empoderar i donar més pressupost als Districtes, com administració més propera i símbol de la eficàcia en 
la gestió de la ciutat. Per això, en la comissió conjunta de “casa gran” la seva proposició serà augmentar un 
3,5% en les partides dels capítols 2 i 4 en cadascun dels Districtes. Continua dient que el pressupost no 
compleix un requisit que per a ells és molt important: congelació de les tarifes del transport públic. Tampoc 
contempla una de les necessitats més importants que té el Districte de les Corts  i que el seu grup portava 
com a proposició: necessitat de començar el Pla urbanístic de Danubi. Per a ells és imprescindible donar 
l’aportació econòmica necessària per tal que, al menys, el projecte d’equipament d’una escola bressol, en el 
barri de Sant Ramón, sigui una realitat al 2018. Per tot això, el seu posicionament serà l’abstenció, tal com 
van fer en la proposta inicial en “casa gran” i veuran com avança la seva tramitació a través de les 
al·legacions que el seu grup va presentar, per tal de decidir el posicionament final.  Pel que fa als preus 
públics, afirma que, per coherència el sentit del seu vot és també l’abstenció. 
  
 El president dóna la paraula al conseller Jordi Castellana, del grup d’ERC comença la seva 
intervenció recordant que, aquests pressupostos són els que es van prorrogar de l’etapa anterior gràcies a 
un augment d’ingressos vinculat a la millora de les dades macroeconòmiques que reverteix en un augment 
del pressupost municipal. Des del pressupost inicial del 2015, els ingressos han augmentat pràcticament en 
330 milions d’euros. Això vinculat a una situació econòmica que es pot destacar que l’Aeroport del Prat va 
rebre un 4% de passatgers més a l’octubre d’aquest any respecte a l’any anterior; que el Port de Barcelona 
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ha crescut un 35% al mes d’octubre d’aquest any que l’any anterior; que Catalunya està en rècords històrics 
en importació i en captació d’inversió estrangera. Catalunya ha creat 10.000 empreses aquest any; que les 
empreses que han marxat, i de fet el mateix Matíes Carnero, responsable de l’UGT,  membre del comitè 
d’empreses de SEAT coneix que va haver pressions de la Corona i els poders estatals per tal que 
canviessin la seu social que en cap cas vol dir la producció i, de fet, les dades d’atur de l’últim trimestre és 
gairebé de quatre punts menys que l’Estat. Per tant, en la seva opinió, vincular procés d’independència a 
dades negatives de l’economia, és mentir. El seu grup pensa que la ciutat necessita una estabilitat per tirar 
endavant, van fer una abstenció a l’aprovació inicial d’aquest pressupost, i després del trencament amb el 
PSC, veuran quines opcions són millors per a la ciutat. A nivell de Districte, pensa que és fonamental que 
s’apliquin mesures com la climatització als centres educatius amb problemes de temperatures elevades, la 
concreció d’un projecte de nova escola bressol, perquè les Corts és el segon Districte amb més demanda no 
atesa d’escola bressol pública, el 56%, després de l’Eixample amb un 69%, i que cal avançar mesures com 
la reurbanització del Barri de La Mercè, o impulsar d’una vegada el Pla General Metropolità de Danubi. És 
cert que ja hi ha inversions previstes com Colònia Castells o l’espai jove que comentava anteriorment que 
són qüestions que valoren positivament. Per tot això, mantindran l’abstenció a falta de veure si, en 
posteriors converses, aquest vot es manté en l’abstenció o pot acabar sent a favor o negatiu. Respecte als 
preus públics, explica que ja ha hagut els debats corresponents en els Consells d’Equipament respectius i 
en aquesta sessió ja s’ha explicat la línia continuista que s’està seguint des de l’inici del mandat mantenint 
els mateixos o amb un petit augment dels preus públics. El seu grup, al 2015, ja va demanar a l’alcaldessa, 
en una iniciativa en el Ple de l’Ajuntament, que s’avancés en la tarifació social en aquest tipus 
d’equipaments, se’ls va dir que per al 2016 no era possible, però que es treballaria de cara al 2017, però 
comença el 2018 i no hi ha avenços en aquest sentit i per tant, el sentit del seu vot és l’abstenció. 
 
 El president cedeix la paraula a la consellera Míriam Casanova, del grup del PP, qui comença la 
seva intervenció dient que el seu vot serà en contra tant en el pressupost com en els preus públics del 2018, 
tal com van manifestar a la Comissió d’Economia del passat 14 de novembre. Explica aquest vot perquè 
considera que és un pressupost continuista, amb molt poques variacions, per capítols a nivell agregat i, per 
tant, no s’adapta a les majors necessitats de reactivació econòmica que té la ciutat. Per això, li va semblar 
molt incoherent que, en la Comissió d’Economia, el grup del GMD i el grup d’ERC s’abstinguessin perquè es 
pogués prorrogar el pressupost per a l’any 2018 i, en canvi, van votar en contra del mateix pressupost per a 
l’any 2017 en la mateixa aprovació incial. Es tracta d’un pressupost que incompleix la Llei d’estabilitat 
pressupostària, doncs supera la regla de despesa tal com s’argumenta en l’informe de l’interventor. Pel que 
fa als ingressos tributaris, la fiscalitat es veu al màxim i, per tant, opinen que és un pressupost “antisocial”. 
Barcelona continua ocupant les principals posicions en el “ranking” de municipis amb fiscalitat més elevada 
especialment pel que fa a l’IBI, l’IAE, l’Impost de vehicles, la plusvàlua els parquímetres i la grua. A sobre, a 
l’IBI s’ha d’afegir recàrrec metropolità, i això fa que Barcelona sigui el tercer municipi del conjunt de 
municipis espanyols amb el rebut més alt de l’IBI. Aquest fet és important, perquè aquest és el principal 
impost municipal que paguem els barcelonins. L’Ajuntament preveu recaptar al voltant de 645 milions 
d’euros l’any vinent que representa al voltant del 50% dels ingressos tributaris i el 25% dels ingressos totals 
de l’Ajuntament. Respecte al segon impost més important que és el de la plusvàlua, que experimentarà un 
augment dels ingressos de 58 milions atès l’expansió de l’activitat immobiliària, però que també es veurà 
afectat l’increment dels valors cadastrals i la insuficient política d’habitatge de l’alcaldessa Ada Colau. Pel 
que fa als ingressos que procedeixen de les administracions públiques, l’Administració central, transfereix al 
voltant del 40% del total dels ingressos municipals, més o menys 1100 milions d’euros i que, a més, paga al 
cent per cent al tancament de l’exercici al contrari de la Generalitat que només transfereix 72,3 milions 
d’euros, el 2,6% del total d’ingressos i quan acaba l’any encara està pendent de cobrar al voltant del 50% de 
l’import que es va comprometre. Quant a les despeses corrents, es manté la despesa supèrflua. Recorda 
que sempre s’han queixat de la despesa en publicitat 10 milions d’euros; estudis, informes i treballs tècnics 
gairebé 12 milions d’euros; o partides de calaix de sastre que no se sap on va: compra en despesa de 
serveis, 28 milions; altres despeses diverses, 20 milions. Es queixa també d’una forta pujada de les 
subvencions nominatives, que recorda que són aquelles subvencions que s’assignen directament a les 
entitats sense concórrer en les convocatòries oficials, i es veu clarament que, aquestes entitats estan 
vinculades al partit del govern de BComú com l’Observatori Desc o les Cooperatives Alencop i Diomcoop 
totes al carrer Casp. D’altra banda, es redueixen despeses necessàries com la promoció del comerç de 
proximitat en un 15%, la protecció mediambiental un 30%, tractament de residus un 85% i el foment de la 
pràctica esportiva en un 33%. Quant a les inversions, en conjunt es mantenen constants, però quan es fa 
l’anàlisi detallada de cadascuna d’elles, veien que cauen les ajudes a la rehabilitació d’habitatges en un 6%, 
les expropiacions en gairebé un 15%, i que gairebé desapareix el Pla de manteniment integral d’asfalt i 
d’accessibilitat. Pel que fa a les inversions del Districte de les Corts, li sembla una barbaritat destinar 2,3 
milions d’euros a la reforma de l’Espai Jove, tenint en compte l’enorme manca d’equipaments socials i 
educatius al Districte. Això no vol dir que estigui en contra de l’Espai Jove, sempre i quan es dediqui 
realment a activitats culturals, artístiques o educatives que és el que pertoca. Respecte a les inversions de 
la Colònia Castell, hauria d’incloure també una dotació per començar la construcció d’una zona verda i 
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també del següent edifici de reallotjament. Per tot això, el seu grup ja va anunciar que presentarien un 
pressupost alternatiu, en el qual canviarien radicalment tant els ingressos com les despeses destinats a 
impulsar tant l’economia com l’ocupació, els serveis socials bàsics, l’habitatge social, ajudes a la 
rehabilitació i també a les inversions de barri. A continuació i pel que fa als preus públics recorda els tres 
mateixos arguments que ja van donar en el Plenari del desembre anterior s’haurien d’aprovar al Plenari i no 
tan sols informar, que s’hauria de facilitar la informació dels costos de prestació de servei i finalment intentar 
rebaixar aquests preus ja que en el mandat anterior van pujar en general un 8%. La Llei d’Hisendes Locals 
diu que els preus públics s’han de establir d’acord amb el cost. Al Districte de les Corts, opina que no és un 
argument raonable dir que puja l’hora del tècnic de so i de llum per tal que s’equipari a la resta de personal 
de consergeria i de tècnics. Hauria de ser comparat amb el cost de prestació. Per tant, el seu vot, tant pel 
que fa al pressupost com als preus públics és desfavorable. 
 
 A continuació, el president cedeix la paraula a la consellera Sònia Reina, del grup municipal de Cs. 
La consellera diu literalment: “Gracias presidente. Respecto a los precios públicos, este grupo se va a 
abstener porque, como ya se lo dijimos el año pasado, es una pérdida de oportunidad de ajustar precios a la 
baja, establecer el mantenimiento y la congelación de los precios. Está bien que se incluya el Casal de Gent 
Gran dentro del informe de Precios Públicos, pero consideramos que tendrían que rebajarse para un mejor 
acceso para la población teniendo en cuenta que son equipamientos públicos y que el Distrito de Les Corts, 
carece de mucho equipamiento sobre todo deportivo en el que no hay inversiones, y en esto nos vamos a 
los presupuestos, que evidentemente vamos a votar en contra, no solo porque no hay inversiones en Las 
Corts aparte del comentado Casal de Joves, que evidentemente está muy bien pero que quizás hay otras 
prioridades, o cuando yo tengo un presupuesto y necesito abarcar una serie de acciones, quizás es mejor 
ajustar un presupuesto y no gastar más de 2 millones de euros en una reforma de un casal y destinar otro 
dinero a otros temas que interesan en el Distrito. No vemos tampoco partidas, como no vimos tampoco el 
año pasado con el tema de las “escoles bressol”. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir ahora, no 
invierten ustedes en el Distrito de Las Corts. No había inversión el año pasado aparte de la obligada para la 
Colònia Castells y para una sanción que tenían que pagar, que ahora no recuerdo muy bien, pero que 
dependía de una sentencia. Eran las únicas inversiones que había en Las Corts. Volvemos a estar en la 
misma situación. Aparte de temas muy concretos que quizá están relacionados con algún tipo, como decía 
antes, cuando se gobierna hay que gobernar para todos, no solamente para los que te votan. Por lo tanto 
hay muchísimos vecinos de Las Corts que están dejados de la mano de este gobierno en el tema de 
presupuestos y de acciones. Eso sí. Nos llama la atención, que antes se me ha olvidado preguntarles, nos 
llama la atención que de dos semanas para aquí en Las Corts han aparecido obras por todas partes y en 
diferentes calles. Hemos estado meses y meses sin ningún tipo de obra en el Distrito y de repente, hace dos 
semanas casi no se puede circular por el Distrito por la cantidad de obras y nos llama la atención esto. Esa 
acumulación de  obras en este periodo. En realidad los presupuestos para el 2018 son continuistas. Son 
reflejo de, lo que les decía, de una vieja política en la que solamente se presupuestan y se invierte en 
Distritos y en barrios donde se piensan que tienen más votantes. Y aquí como no los tienen, nos 
encontramos con este trato, no de favor en este sentido. Tampoco tienen en cuenta el impacto negativo del 
engaño del “procés” en Barcelona, por más que el señor de ERC se invente una serie de datos, la realidad 
es que el registro mercantil- que son datos oficiales- desde el 2 de octubre al 1 de diciembre, 2.907 
empresas han trasladado la sede social de Cataluña. Entonces no me diga usted que eso es un dato falso. 
Trasladar la sede social significa trasladar la sede fiscal y significa, a la larga, trasladar la producción. No 
hace falta que vengan manos negras de la Corona o, yo que sé dónde, para que se traslade la empresa. 
Cuando en un país o un territorio hay una zona en la que existe conflictividad política como la que han 
generado ustedes en Cataluña, la inversión se va, igual que se ha ido la Agencia Europea del Medicamento, 
igual que el Mobile está diciendo que si sigue la situación así se irá. Y no sé de qué piensan ustedes vivir, 
que economía piensan generar. Y no se rían, señores del PdCat. No nos hace ni pizca de gracia perder 
inversiones en Barcelona. La “Marca Barcelona” está destrozada, les guste o no les guste. Ustedes tienen el 
100% de culpa. Cuando ustedes vulneran las leyes, cuando ustedes hacen lo que están haciendo, la gente 
se va, las empresas se van, la Caixa se va. Nosotros preferimos un modelo en el que se fomente políticas 
de empleo de calidad, -les agradecería que respeten el turno de palabra, por lo menos respeten eso -las 
políticas de reactivación de la economía, que supone además que si tu reactivas la economía tienes más 
ingresos y por lo tanto invertir más en políticas sociales. La política que sigue el gobierno es la persecución 
del turismo, políticas de desincentivación del consumo que generan desempleo como el tema de las 
terrazas i políticas que provocan pérdida de oportunidades. Por lo tanto les rogamos que se separen del 
independentismo y regresen a la legalidad. Gracias. 
 

El president dóna la paraula al conseller Matías Ramón, del grup GMD que explica que faran la seva 
intervenció en dues parts: ell mateix sobre el pressupost i el seu company, el conseller Èric Manzano sobre 
els preus públics. Comença la seva intervenció comentant que tendeix a no escoltar al grup de Cs. Explica 
que un altre any es parla de pressupostos, però aquest any és diferent ja que l’any passat, el govern estava 
“envalentonat” amb el pacte amb el PSC i no va escoltar els altres grups a l’hora de fer els pressupostos. 
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Aquest any el pacte s’ha trencat, i entenen que les bases del grup de BComú ho hagin fet després que el 
PSC es va posicionar al costat del PP per donar suport a l’article 155. El seu grup ja va dir que, en cas del 
trencament del govern podríem seure a parlar, com altres vegades ho han fet. Sempre buscant el millor per 
als veïns i veïnes del Districte i la ciutat. Perquè si per alguna cosa han destacat, és per fer sempre una 
oposició dialogant, buscant el millor per a la ciutat i els seus veïns i comerciants. Per tant, el sentit del seu 
vot és l’abstenció per tal de poder continuar avançant i que, tot i la situació actual a Barcelona, continuï sent 
el motor econòmic del país. Aclareix que, aquesta abstenció, no significa un xec en blanc; significa seure i 
parlar. Si haguessin votat en contra, no s’hagués pogut complir amb la seva voluntat de diàleg. Per aquest 
motiu, el govern haurà de fer un gest inèdit en aquests dos anys i mig de mandat que és escoltar a 
l’oposició, i no s’haurà de fer com s’ha fet fins ara aprovant proposicions i precs i no aplicant-los. S’haurà de 
fer amb compromís i confiança i, el govern, haurà de canviar les maneres de fer per tal de aconseguir un 
pacte. Respecte als pressupostos, el seu grup no se sent representat pels que s’estan presentant i s’hauran 
de modificar notablement si es vol arribar a un acord. No comparteixen els pressupostos que congelen les 
inversions, ni els que impliquen retallar serveis i només augmentar les inversions en un 0,87% aquest 2018, 
respecte al 8% l’any 2017. Qualifica els pressupostos de molt fluixos sense cap mena d’ambició com a ciutat 
puntera d’Europa, uns pressupostos de frenada econòmica, d’abandonament de polítiques d’impuls 
econòmic i progrés social. Uns pressupostos que pretenen mantenir-se sol amb la vesant dels ingressos 
deixant de banda el creixement econòmic; fomentant també continuar vivint de la bombolla immobiliària ja 
que els únics ingressos que s’obtindran seran el de la plusvàlua i l’imposto de construcció. La resta 
d’ingressos cauen, fet que troba molt preocupant. La part de les despeses augmenta tot i no fer-ho els 
ingressos, cosa en la que no està gens d’acord. Opina que, aquest pressupost, l’únic que fa és retallar i 
retallar cultura, esport i comerç, un total de 16,9 milions d’euros, dels quals 8,7 són en comerç. Explica que 
el seu grup vol seure i parlar serà una via en la quals els comerciants podran a veure polítiques en favor seu 
en els darrers dos anys i mig. Considera que es poden presentar uns pressupostos molt millors dels que 
s’han presentat i per això el seu grup no li dona, al govern, cap xec en blanc, però que el seu grup vota 
l’abstenció. 

 
A continuació, intervé el conseller Èric Manzano, també del GMD, per tal d’explicar el posicionament 

del seu grup respecte als preus públics. Comença la seva intervenció dient que en l’informe de  2017, 
diversos preus d’alguns equipaments esportius pujaven com el Pavelló Illa, i que alguns com la Sala 
d’exposicions d’aquest mateix quedava clausurada. Tot i així, es congratula que s’hagi regularitzat la 
situació d’aquesta sala, així com altres usos nous als equipaments del Districte. Agraeix que aquest any, en 
general, no hi hagi pujada de preus en l’informe de preus públics. Per acabar, vol preguntar pel CEM de Les 
Corts, que és de gestió municipal i no se sap si ha hagut alguna variació als preus ja que no figura a 
l’informe. Per aquest motiu, el vot del seu grup és l’abstenció. 

 
Per últim, el president cedeix la paraula al regidor del Districte, senyor Agustí Colom, per tal que 

expliqui el posicionament del seu grup, BComú i li avisa que li resten 4 minuts. El regidor inicia la seva 
intervenció explicant que són pressupostos continuistes, és a dir, com l’any anterior. Si, en aquest moment, 
el govern no fes un pressupost amb allò que han treballat en anys anteriors, seria políticament preocupant. 
Al començament del mandat van fer una planificació d’inversions i un pla de govern, i aquestes actuacions 
són les que s’estan desenvolupant al llarg dels quatre anys.  Per tant, la coherència del seu grup que els 
propis consellers han reconegut, és la que fa que els pressupostos siguin continuistes en el sentit que 
potencien les mateixes polítiques econòmiques: Barcelona ara es considera una de les ciutats espanyoles 
amb més despesa social. També explica que, en aquests tres anys, el volum de les despeses no financeres 
que són les que corresponen a les despeses corrents i d’inversió s’hagin incrementat el 14,15%. Si no 
poden fer més és perquè el govern de l’Estat, a través de la regla de despesa, no permet que es pugui 
augmentar la despesa en aquelles ciutats com Barcelona, que a més està plenament sanejada, aprofitar la 
situació econòmica. Considera que aquest és el gran drama, tant de Barcelona, com d’altres ciutats 
espanyoles: hi ha una triple restricció pressupostària que fa que, quan hi ha moments en els quals es 
necessita gastar més, la llei que regula el sostre de despesa, els impedeix fer més. Puntualitza a la 
consellera Míriam Casanova que la diferència, entre d’altres  entre preus públics i taxa és que aquesta no es 
pot fixar per sobre del cost i els preus públics sempre han d’estar per damunt del cost i per això és lògic que 
a l’informe hi hagi preus públics que superin el cost ja que la llei va en aquest sentit. Acaba remarcant que 
els pressupostos de la ciutat de  Barcelona tenen un marcat caràcter social, també des del punt de vista del 
comerç i l’ocupació. Contesta al conseller Matías Ramón dient que no és veritat que hagin retallat 8,7 
milions en el comerç, perquè no els tenen sinó que han llegit la part de mercats i comerç i li aclareix que, el 
pressupost de mercats està fixat en funció de la despesa que es fa per a la rehabilitació de mercats: fins a 
aquest moment hi havia un mercat que absorbia una gran despesa que era el Mercat de Sant Antoni, i un 
cop finalitzada la obra, el pressupost que va vinculat, evidentment ha baixat. A més, en l’exercici anterior, i 
que encara es manté, van introduir no sols fan les grans despeses dels grans mercats, sinó que van dotar 
una partida pressupostària per a que tots aquells mercats que necessiten petites millores, o que van fer la 
seva rehabilitació fa anys es puguin actualitzar i remarca que això ha estat una important novetat. Respecte 
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al turisme, quan va entrar el seu grup en el govern, hi havia treballant en la Direcció de Turisme 3 persones i 
avui l’han triplicat i això comporta un augment de recursos que també l’han destinat. 

 
El president dóna el torn de rèplica a la consellera Sònia Reina, que es dirigeix al regidor i diu 

literalment: “Solamente era para comentarle al señor Colom, que ya que dice que es una obviedad hacer 
unos presupuestos continuistas, le voy a decir que me parece una barbaridad decir eso porque la situación 
económica actual no es la que teníamos en el 2016l La situación que no tienen en cuenta es la fuga de 
empresas, la situación que no tienen en cuenta es que van a bajar los ingresos en Barcelona, en parte por 
la postura de Colau, posicionada claramente al lado del separatismo y que todo esto está perjudicando a 
Barcelona. Esto tendrían que haberlo tenido en cuenta en unos presupuestos no continuistas. Gracias” 

 
El conseller Èric Manzano li recorda al regidor que ha preguntat per CEM Les Corts perquè no hi 

figura a l’informe. El conseller Antoni Coll li aclareix que només apareixen a l’informe aquells centres que 
gestionen directament i que el CEM Les Corts és un centre que gestiona directament l’IBE. A la consellera 
Sonia Reina li contesta que una part important de la fuita d’empreses va ser de l’article 155. 

 
Per concloure la sessió, el president resumeix els acords següents: 
 

 Informar desfavorablement, amb els vots en contra dels grups del PP, la CUP i Cs, 
l’abstenció d’ERC, PSC i GMD i el vot favorable del grup municipal de BComú la proposta 
d’acord següent: “INFORMAR DESFAVORABLEMENT el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2018”. 

 

 Informar desfavorablement, amb els vots en contra dels grups del PP i la CUP, l’abstenció 
d’ERC, GMD, PSC i Cs i el vot favorable del grup municipal de BComú la proposta d’acord 
següent: “INFORMAR DESFAVORABLEMENT sobre els preus públics del Districte de les 
Corts per l’any 2018”. 

 
 

 Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar, el president, Sr. Francisco Sierra, 
aixeca la sessió a les 21.20 h, el contingut de la qual certifico. 
 
 
 

Vist-i-plau 

El regidor president del       La secretària  

Consell del Districte     

    

 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
 


