
ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ 

 

Identificació de la sessió  
Núm.: 1/2020 
Data: 10 de desembre de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 hores a 18.14 hores 
Lloc: Plataforma LocalretMeet, des de la Sala de Plens Ernest Lluch,  
a la seu del Districte de Ciutat Vella 
 
 
Assistents  
 
President del Consell 
Jordi Coronas Martorell 
 
Vicepresidenta del Consell 
M. José Arteaga Muñoz (GMDPSC-CP) 
 
Regidor  
Jordi Rabassa i Massons (GMDBComú-E) 
 
Consellers i conselleres  
Santiago Ibarra Oriol (GMDBComú-E) 
Natalia Martínez Rodríguez (GMDBComú-E)  
Jessica González Herrera (GMDBComú-E) 
Patrícia Martínez i Àlvarez (GMDBComú-E) 
David Pequeño Gutiérrez (GMDBComú-E) 
Andrés Pérez Conte (GMDBComú-E)  
Patricia García Torres (GMDPSC-CP)  
Joan Julibert Jiménez (GMDPSC-CP)  
Oriol Casabella Troncoso (GMDPSC-CP) 
Antoni Vidal Ruiz (GMDERC-AM)  
Laura de la Cruz Termes (GMDERC-AM)  
Alba Segura Gomila (GMDERC-AM) 
Jordi Callejo Moya (GMDERC-AM) 
Julia Barea Sánchez (GMDCs)  
Tahir Rafi Khanun (GMDCs)  
M. José Chacón i Salvador (GMDJxCat) 
 
Secretària del Consell  
M. Teresa Martí Vidal 
 
Gerent  
Yolanda Hernández i Darnés 
 
Ordre del dia 
 



1. Exposar el projecte de Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per  l’any 
2021 (es pot consultar la documentació al web 
municipal: https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/) 

2. Donar compte del PAM-PAD 

3. Presentar els Preus públics 2021 de Ciutat Vella 

4. Torn obert de paraules 

 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president saluda els assistents i obre la sessió. 

 

1. Exposar el projecte de Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per  
l’any. 

El president dona la paraula al regidor de districte perquè exposi el primer punt de 
l’ordre del dia. 

El regidor 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de l’orador.) …i una 
important és per donar compte del pressupost municipal per a l’any vinent. Ha estat ja 
aprovat inicialment a casa gran, diguem-ho així, un pressupost per a l’any vinent que 
ascendeix a la xifra de 3.231 milions d’euros. És una xifra excepcional, un pressupost 
excepcional, en un any que també és excepcional, en un any en què l’impacte dels 
ingressos que no hem rebut també ha sigut excepcional, per la congelació de tarifes i 
caiguda de l’activitat econòmica, per la bonificació de la taxa de terrasses i d’altres 
d’aprofitament de l’espai públic, i després també per l’ajornament de l’entrada en vigor 
del recàrrec turístic. Però, malgrat això, certament, doncs, també hi ha hagut uns 
ingressos extraordinaris, sobretot per allò que representa el fons incondicionat de 
l’Estat o els PIE, i després la possibilitat d’incorporar aquest deute municipal a les 
inversions.  

Estem parlant d’un any complicat. El 2020 ha sigut un any molt difícil, i encarem el 
2021, sens dubte, amb uns pressupostos que tenen per objectiu donar resposta a les 
necessitats de veïns i veïnes, de tots els ciutadans de Barcelona, en un context de 
decreixement i d’incertesa econòmica. Per això, doncs, aquest esforç econòmic, 
aquest esforç financer és realment anticíclic, no?, és fins i tot contraintuïtiu. Però, bé, 
en tot cas, aquestes xifres rècord estan per pal·liar els efectes d’aquesta triple crisi, 
que comentem sempre: la crisi social, la crisi econòmica i la crisi sanitària.  

Per tant, disposaríem d’aquests 3.231 milions d’euros, que representen un increment 
del 6,5% respecte del pressupost que tenim ara mateix vigent. I aquí, doncs, es preveu 
incrementar i estabilitzar la despesa en nivells màxims històrics per fer front a les 
necessitats socials i urgents provocades per la crisi de la covid. La despesa corrent 
arribarà fins als 2.415 milions d’euros, que són gairebé 30 milions d’euros més 
respecte als vigents. La despesa corrent és aquella que no és pròpiament d’inversió, 
per tant, que no és d’urbanització o que no és de pedra, diguem-ho així.  

https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/


I pel que fa a les inversions per al 2021 –una altra cosa serà el 2022–, hi ha un 
augment de 202 milions d’euros. Aquesta és una xifra que inclou la inversió municipal 
que està prevista també en el PIM, que creix fins a un 30%.  

Per tant, doncs, és clau que aquests pressupostos municipals tenen un doble objectiu: 
fer front a l’emergència social i, després, l’exigència que també coneixem a Ciutat 
Vella de reengegar l’economia i reengegar-la d’una manera diferent. Està clar que no 
sortirem d’aquesta crisi amb els vells paràmetres que ens regien i que regia, doncs, 
l’economia de la ciutat abans de la crisi de la covid. Ens hem de repensar, ens hem de 
reorientar, ens hem de rediversificar. I això que és quelcom necessari a la ciutat de 
Barcelona és imprescindible al districte de Ciutat Vella, i per això hi estem treballant. 

La inversió és l’eina que té l’Administració pública per reactivar l’economia, no? Com? 
Doncs, adquirint habitatge o, en el cas de Ciutat Vella, doncs, segurament per adquirir 
baixos de protecció oficial o tantes d’altres accions que durem a terme durant el 2021. 

Aquí estan representats tots els grups polítics presents a l’Ajuntament de Barcelona –
gairebé tots, en falta un en el cas de Ciutat Vella–, i aquí, doncs, la demanda de 
pressionar conjuntament per poder gestionar també des de la ciutat els fons europeus, 
no?, que sabem que tenim poca informació a data d’avui i pensem que les ciutats, que 
són la primera línia –molts en diem «la trinxera»– amb el ciutadà, la primera línia de 
contacte amb el ciutadà en moltes de les seves activitats del dia a dia, doncs, també 
necessitem no només poder adquirir o poder arribar a alguna transferència per part 
d’altres administracions, sinó directament gestionar els fons europeus, que això, 
doncs, sens dubte, pot donar un valor afegit important a la nostra acció de govern.  

Hem superat el primer tràmit del pressupost, que no és fàcil, i, a més a més, doncs, 
amb el context polític amb el qual estem vivint. Però hem superat aquest primer tràmit 
més polític i després també administratiu que permet que aquest projecte expansiu se 
sotmeti ara a un període per rebre al·legacions i per treballar propostes de millora. I 
aquí, doncs, convidem tots els agents socials i els agents polítics que ens facin 
aquestes propostes. 

I per part meva, president, ja estem. 

El president dona la paraula als portaveus dels diferents grups municipals perquè 
diguin quin serà el seu posicionament de vot.  

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Abstenció. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

En contra. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Abstenció. 

2. Donar compte del PAM-PAD 

El president comunica que ara faran la resta de punts. Tot seguit, dona la paraula a la 
consellera Jessica González. 

La Sra. Jessica González Herrera 



Bona tarda a totes i tots. En aquest punt es tracta de presentar la versió adaptada del 
Pla d’actuació municipal i el Pla d’actuació del Districte de Ciutat Vella. Com bé 
sabem, la irrupció de la pandèmia ens ha fet reprioritzar i ens ha fet, d’alguna manera, 
canviar el full de ruta. I, en aquest sentit, aquest PAM-PAD que presentem el dia d’avui 
conté una sèrie d’accions contundents per liderar la recuperació i rellançament de 
Barcelona i de Ciutat Vella amb la configuració d’un model més just a nivell econòmic, 
a nivell social, i que després especificaré els eixos en els quals es fonamenta. 

Aquest document s’ha fet de manera transversal i coordinada. Hi ha hagut algunes 
actuacions prioritàries, setanta-tres en concret, que estan incloses en el Pacte per 
Barcelona, que ha estat un procés de diàleg obert i amb entitats. I, per exemple, el 
tema de com aquestes readaptacions, diguéssim, del PAD es materialitzen tenen a 
veure amb, per exemple, en l’àmbit econòmic, com encaràvem un 2020 amb un cert 
dinamisme a nivell econòmic en un bon moment de generació d’ocupació, no?, però la 
irrupció de la pandèmia va aturar de cop aquest dinamisme el mes de març. Vam 
adonar-nos que aquesta alta dependència del model econòmic va representar una 
caiguda del PIB a nivell de la ciutat i específicament colpejant Ciutat Vella. Llavors, hi 
ha una sèrie d’accions específica, tant al PAM com al PAD, accions contundents per 
liderar la recuperació amb un model econòmic més just i més sostenible.  

I, d’aquesta manera, s’han estructurat i s’han mantingut els eixos del PAD que vam 
presentar en el seu dia.  

El primer parla de recuperar l’economia fent-la més forta, més resilient i més 
diversificada.  

En segon lloc, reforçar l’atenció i els recursos per a la inclusió social. I quan parlem 
d’inclusió social sabem que tenim aquesta mirada que inclou persones grans, salut i 
cures, feminismes, infància, adolescència, migració, diversitat sexual de gènere, 
LGTBI, etcètera. 

El tercer eix parla d’accelerar la transició ecològica contra la crisi climàtica i, en 
aquesta línia, promoure una mobilitat més sostenible, més segura, incrementar el verd 
urbà i la biodiversitat, un nou model energètic.  

Al quart eix es tracta d’enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva. 

Al cinquè eix es tracta de fer una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió 
metropolitana. 

I l’últim dels eixos parla d’impulsar una ciutat oberta amb una administració 
digitalitzada, especialment important en els temps que corren. En el seu moment, 
l’acció de l’Administració va estar enfocada a atendre la pandèmia i, en aquest sentit, 
el pla de xoc, també acordat amb diferents grups municipals, va donar resposta d’una 
manera integral i amb mesures específiques que tinguessin en compte el context amb 
el qual estàvem. Però hem aprofitat també aquest Pla d’actuació municipal i aquest Pla 
d’actuació de districte per incorporar mirades també més a llarg termini de com 
aprofitem algunes oportunitats que també el context de la covid ens dona.  

En aquest sentit, i ja aterrant més a Ciutat Vella, parlant de les actuacions destacades, 
hi ha molta continuïtat en coses que ja ens havíem plantejat a inici del mandat. 
Esmentaré breument les deu actuacions específiques de Ciutat Vella, tot i que el PAD 
del districte el podeu consultar, perquè estarà penjat a la nostra web. 



En primer lloc, el nou CAP del Raval Nord, ampliació del Punt de Defensa de Drets 
Laborals, bus de barri a la Barceloneta, baixos de protecció oficial, augmentar el parc 
públic de lloguer, Rambla i Via Laietana, Can Seixanta, Biblioteca Andreu Nin - el 
Borsí, casal de gent gran i residència temporal per a persones adultes amb risc 
d’exclusió social a Mestres Casals i Martorell i consolidació i desenvolupament del Pla 
d’educació a Ciutat Vella. 

Com he dit abans, tota aquesta documentació la tindreu penjada a la web per detallar-
la. I tenint en compte també que les aportacions de la ciutadania es van fer fins al 22 
de maig, la idea i el recorregut que finalment pren el Pla d’actuació municipal, la idea 
seria aprovar-lo definitivament al plenari del Consell Municipal el 26 de febrer del 2021. 

Ja està. 

3. Presentar els Preus públics 2021 de Ciutat Vella 

El president dona la paraula al Govern perquè exposi aquest punt.   

El Sr. Andrés Pérez Conte 

Hola, bona tarda. En relació amb els preus públics 2021, el Districte de Ciutat Vella ha 
mantingut, en línies generals, les tarifes dels centres cívics, casals de gent gran, 
casals de joves, casals infantils, projecte Franja i els espais esportius del districte. Tot i 
així, es plantegen alguns canvis que detallem a continuació. 

Amb relació als centres cívics, degut a la covid-19, s’ha hagut d’adaptar les activitats a 
tallers telemàtics. I, en aquest sentit, amb relació als centres cívics s’incorpora una 
nota per tenir en compte els tallers telemàtics, que no estaven previstos anteriorment: 
arran de la situació que estan vivint els equipaments per la covid-19, es proposa un 
preu per a aquesta tipologia de tallers que és un descompte del 15% sobre el preu 
dels tallers presencials. 

Per altra banda, al Centre Cívic Pati Llimona es modifica el preu de l’autoservei del 
plató per a ús individual i en la modalitat d’un sol ús a dos hores i mitja i s’abaixa el 
preu de 42,35 a 30 euros per equilibrar-lo a altres propostes semblants. 

I, per últim, igualment que als centres cívics, al Casal de Barri del Raval s’incorpora 
una nota per tenir en compte els tallers telemàtics, amb un descompte del 15%.       

El president dona la paraula als portaveus dels diferents grups municipals perquè 
facin el seu posicionament de vot sobre el PAM i el PAD.  

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

En contra. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Del PAD, en contra. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Abstenció. 

El president dona la paraula als portaveus dels diferents grups municipals perquè 
facin el seu posicionament de vot sobre els preus públics.  



El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Abstenció. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Abstenció. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

A favor. 

4. Torn obert de paraules 

El president pregunta si algun ciutadà o ciutadana o representant d’alguna de les 
entitats que s’hagi connectat vol fer cap pregunta. Tot seguit, constata que no hi ha 
cap pregunta.   

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18.14 h. 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
El president 
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