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Ordre del dia 
 



1. Presentar el projecte normatiu del Reglament de participació ciutadana. 

2. Presentar els preus públics 2022 de Ciutat Vella. 

3. Exposar el projecte de Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 
2022. 

4. Torn obert de paraules. 

 
Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

1. Presentar el projecte normatiu del Reglament de participació ciutadana 

La presidenta dona la paraula al regidor perquè exposi el primer punt de l’ordre del 
dia. 

El regidor 

Gràcies, presidenta. Per tal de presentar-lo ens acompanya en Manuel Punsoda, 
director de Democràcia Activa, que ens farà aquesta presentació de la proposta de 
nou Reglament de participació ciutadana. S’ha aprovat el tràmit per part de la 
Comissió de Govern. Ara mateix estem en un període d’esmenes per part de partits 
polítics i també, doncs, està passant per tots els districtes, pels deu districtes de la 
ciutat, i preveiem l’aprovació inicial el mes de gener. 

Com sabeu, la participació és un dels puntals de la política pública d’aquest Govern i, 
per això, creiem que és imprescindible tornar a presentar un reglament, després que hi 
hagi hagut algunes sentències judicials que ens hagin dit que havíem de modificar 
alguns punts. 

I jo sense més, per no robar-li temps, li passo la paraula al Manel, que ens farà les 
explicacions tècniques. 

El Sr. Manuel Punsoda Buxo (director de Serveis de Democràcia Activa) 

Gràcies, regidor. Bona tarda a tothom. A veure, faré una explicació molt ràpida. Em 
podeu connectar el Power?  

Com sabeu, com deia el regidor, el 2017 l’Ajuntament va aprovar un reglament de 
participació ciutadana que recollia la feina feta en l’anterior mandat de consens polític i 
de consens amb entitats, que no va arribar a quallar en reglament. Això es va recollir el 
mandat passat, es va fer un llarguíssim procés participatiu d’un any i mig en què van 
participar tots els òrgans de participació de la ciutat, entitats, col·lectius, entitats de 
segon nivell, etcètera, i finalment, l’octubre del 2017, es va aprovar aquest Reglament 
de participació ciutadana.  

L’hem tingut tres anys en vigor. En aquests tres anys hem desenvolupat alguns dels 
canals que preveia aquest Reglament, però aquest Reglament va tenir també diferents 
recursos judicials i un d’aquests recursos va acabar amb l’anul·lació de la totalitat del 
Reglament per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un defecte de 
forma. L’Ajuntament va recorre al Tribunal Suprem; el Tribunal Suprem no va admetre 



el recurs de l’Ajuntament i, per tant, aquest Reglament va morir, per entendre’ns, el 
febrer d’aquest any. 

Des d’aquest mateix moment, des de l’Ajuntament vam començar a treballar per 
recuperar el text d’aquell reglament que havia generat tant consens tant polític com 
ciutadà, i, resultes d’aquest procés, doncs, presentem avui un text que és en el 90% 
fidel al text anterior, al Reglament del 2017, que incorpora també alguns requeriments 
judicials fruit d’altres sentències judicials que han obligat a adaptar algunes coses del 
Reglament, però que, a més a més, incorpora propostes dels grups polítics municipals, 
incorpora també algunes propostes fruit del procés participatiu que s’ha fet i, finalment, 
també incorpora propostes d’un dictamen del Síndic de Greuges, que ha opinat sobre 
aquest text. 

També incorporem, evidentment, propostes dels serveis tècnics de la casa que, 
aplicant durant tres anys el Reglament, hem vist que hi havia coses que s’havien 
d’ajustar o que s’havien de millorar respecte al text anterior.       

Per tant, expliquem els canvis respecte al text anterior, no entrem a explicar la 
globalitat del text perquè és molt llarg i això ja es va fer l’any 2017. 

Bé, respecte al text del 2017, hi ha una proposta que permet que es pugui rebaixar 
l’edat de les persones participants en processos participatius o en iniciatives si aquest 
procés o aquesta iniciativa ho aconsella o ho reclama; per tant, que puguin participar 
adolescents o joves de la ciutat o nens i nenes menors de setze anys, que puguin 
participar no que hagin de participar, sinó que puguin participar. 

I després hi ha un canvi substancial –aquest sí que és fruit d’una sentència judicial– 
que diu que aquelles iniciatives ciutadanes –sabeu que la iniciativa ciutadana és un 
canal de participació que permet recollir signatures per demanar coses a l’Ajuntament– 
que demanin refer una consulta ciutadana a nivell de ciutat requereixin no 15.000 
signatures, com estava recollit fins aleshores, sinó 88.700 signatures. Això és així 
perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que la Carta Municipal no 
esmenta aquesta modalitat i, com que no l’esmenta, hem d’anar a la primera llei que 
ho esmenti, que és la Llei de consultes no referendàries del Parlament de Catalunya, 
que estableix una fórmula en funció del nombre d’habitants de cada població. Aplicada 
aquesta fórmula, el resultat és que a Barcelona avui calen 88.000 signatures per fer 
una iniciativa ciutadana. A nivell de districte, aquest nombre de signatures també es 
modifica i en el cas de Ciutat Vella caldrien 5.800 signatures. Aquest és un canvi 
substancial respecte del text anterior.  

Fruit d’aquest canvi i a partir del procés participatiu, s’han incorporat també dos canvis, 
que és que en el cas que hi hagi una iniciativa que estigui recollint aquestes 80.000 
signatures quan arribi al 50% podran ja els promotors demanar una subvenció per 
assumir les despeses que els hagi pogut provocar i ampliar el termini de recollida de 
signatures, que passa de dos anys a tres més un de pròrroga, per tant, a quatre anys. 

Hi ha també alguns canvis pel que fa als òrgans de participació, bé, s’incorpora la 
metodologia de pressupostos participatius, que sabeu que ja els hem fet a Barcelona, 
doncs, ho incorporem al Reglament, i incorpora també la possibilitat de fer processos 
amb metodologia d’assemblea deliberativa, que vol dir cridar ciutadans a partir d’un 
sorteig del padró. Per tant, cridem ciutadans que, d’entrada, no tenen una opinió 
determinada sobre el tema que forma part del procés.    



Hi ha algun canvi també respecte als òrgans de participació, i, bàsicament, el canvi té 
a veure amb el fet que aquests òrgans es puguin crear pel plenari de l’Ajuntament per 
majoria simple –no s’especificava la majoria– i que en el cas del Consell de Ciutat, que 
és el màxim òrgan de participació, hi ha un representant de cada districte que fins ara 
el Reglament preveia que l’escollís el Consell Ciutadà de cada districte. Com que 
després explicaré que es proposa suprimir el Consell Ciutadà de districte, doncs, la 
proposta és que aquesta persona representant del districte sigui escollit entre els 
vicepresidents o vicepresidentes dels òrgans de participació del districte. I incorporar 
també els grups de fet quan s’hagi de fer un cens d’entitats sectorials per formar part o 
renovar les entitats d’un consell sectorial. 

Un altre tema important respecte als òrgans és que, en el cas de consells de barri que 
vulguin presentar per votació una proposta d’incorporar un tema a l’ordre del dia del 
plenari del districte, s’especifica que això s’ha de fer prenent el quòrum de les 
persones presents en aquell moment en el Consell de Ciutat. No estava especificat 
això i havia generat alguns dubtes d’interpretació en algun districte. Sabeu que els 
consells de ciutat són òrgans oberts, per tant, no es pot establir d’entrada un nombre 
de persones membres del Consell de Barri. 

I una altra de les diferències importants respecte al text del 2017 que té a veure amb 
aquest espai que estem avui és que el Reglament proposa la supressió del Consell 
Ciutadà. El Consell Ciutadà s’havia creat a partir de les normes de funcionament de 
districte en un moment en què la participació passava bàsicament per consells 
sectorials i no hi havia un espai global de participació al districte. Això en el moment 
que es van crear els consells de barri va quedar substituït l’espai de debat i l’espai de 
participació i, per tant, els consells ciutadans van anar perdent aquell esperit 
participatiu amb què es van crear. La utilitat dels consells ciutadans als deu districtes 
avui en dia és bàsicament per fer un informe per aprovar el pressupost i el PAM, quan 
cal, i els mateixos districtes van demanar reiteradament que fos un espai que es 
pogués suprimir. I, per tant, el Reglament preveu la supressió d’aquest espai. 

Es va fer un procés participatiu que es va fer bàsicament sobre les diferències del text, 
les diferències del text actual respecte del 2017, que es va fer a través del Decidim, en 
el qual es van convocar dues sessions, una per a persones membres de consells de 
ciutat i l’altra per a persones membres de consells de districte, i es va obrir també un 
termini de presentació de propostes ciutadanes, es van recollir setanta-nou propostes, 
de les quals nou van ser acceptades, catorze acceptades parcialment i cinquanta-dues 
desestimades. Per tant, van participar en total 139 persones en aquest procés, 4 
entitats bàsicament de segon nivell i 6 persones individuals. 

Com deia el regidor abans, al gener es faria l’aprovació inicial del Reglament, que 
aniria a aprovació definitiva el mes de març, després del termini d’exposició pública. I, 
per tant, si tot va bé, que esperem que sigui així, tindríem reglament nou a finals del 
mes de març. 

I fins aquí el que us volia explicar.     

La presidenta li agraeix l’explicació i dona la paraula als portaveus dels diferents 
grups municipals perquè facin el seu posicionament de vot.  

El Sr. Jordi Moya Callejo 



Hi votem a favor. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Abstenció. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

A favor. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

A favor. 

2. Presentar els preus públics 2022 de Ciutat Vella 

La presidenta dona la paraula al Govern perquè exposi aquest punt. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

Bona tarda. Presentarem els preus públics 2022, que ja es va presentar a la Comissió 
Consultiva de Benestar, Acció Social i Ciutadania.  

Bé, seré breu, més que res per explicar… En termes generals hi han hagut alguns 
canvis, però puntuals. En aquest sentit, dels diferents espais, començarem amb els 
centres cívics.  

D’acord amb l’increment de l’IPC, bé, que es preveia en un 3,1%, i també amb la 
situació de crisi que segueixen patint moltes veïnes a la ciutat, es va decidir fer un 
increment específic del 3,1% en els preus dels centres cívics, però en totes aquelles 
activitats més dirigides a una població general, activitats i tallers més genèrics i 
especialitzats. Però, en canvi, es va decidir, no?, mantenir els preus en totes aquelles 
activitats més dirigides a poblacions vulnerables, infants, entitats del territori, així com 
mantenir també les cessions gratuïtes a entitats que estan al territori o que atenen 
poblacions en situació de vulnerabilitat. Sí que dir que tenim tres categories: genèric 1, 
genèric 2, genèric 3, que va de més alta a més baixa de preu, i que, en tot cas, a totes 
les activitats s’aplica el 2, que és el mitjà. 

En relació amb els casals infantils i Franja, dir que teníem dos categories fins ara, que 
és genèric 1 i genèric 2, i en aquest cas, doncs, s’han unit d’acord amb el genèric 1 
anterior del 2021.  

En el cas dels casals d’estiu, s’ha mantingut el preu en 6,3 euros/dia, perquè entenem 
que, bé, tenim la campanya d’activitats de vacances, on tenim les ajudes econòmiques 
i, en aquest sentit, quedarien cobertes totes, no?, aquells infants que necessitessin fer 
aquestes activitats amb unes subvencions. Sí que hem fet una reducció important en 
els casals de Nadal i els casals de Setmana Santa, baixant-los a 1,82 euros/dia per tal 
de fomentar aquestes activitats i garantir que no només durant la campanya d’estiu els 
infants de Ciutat Vella poden tenir aquestes activitats amb preus molt reduïts, perquè 
hi han les subvencions, sinó que també el casal de Nadal i casal de Setmana Santa, 
que estan fora de la campanya d’aquestes subvencions, doncs, també poden accedir i 
fomentar així la participació durant tot l’any. 

En els casals de gent gran i els espais joves es mantenen els preus. Al Casal de Barri 
del Raval s’han modificat en el mateix sentit que els centres cívics, un increment del 



3,1% en activitats dirigides a públic general, però mantenint-los en el que siguin 
activitats de col·lectius vulnerables i també mantenint les bonificacions per a cessions 
d’espais a entitats del territori. 

Finalment, en relació amb els espais esportius, es modifiquen els preus públics amb 
un augment del 3,1% també de les cessions d’espais i activitats, tot i així també es 
manté la gratuïtat en totes les cessions fins a les vuit hores i amb bonificacions a partir 
d’aquella hora.      

Respecte al Camp de Futbol Parc de la Catalana, també es modifica amb l’augment 
aquest del 3,1%, però es manté tota la promoció esportiva amb descomptes a clubs de 
districte. I tots aquests preus de cessió esportius, doncs, s’han acordat amb l’ICUB 
(Institut de Cultura de Barcelona) i amb l’IBE (Institut Barcelona Esports). 

Aquest seria el resum dels canvis més importants. Gràcies.  

La presidenta li agraeix la intervenció i obre el torn de posicionament de vot. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Abstenció. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

En contra. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Abstenció. 

3. Exposar el projecte de Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’any 2022 

La presidenta dona la paraula al Govern perquè exposi aquest punt.   

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bé, avui presentem la proposta de Pressupost, que ara mateix està en el procés de 
tràmit, aprovada inicialment a la Comissió d’Economia i que ara s’ha obert el període 
de negociació, doncs, amb la resta de grups polítics, que esperem que finalitzi el 23 de 
desembre, que esperem que s’aprovi favorablement i definitivament al plenari.  

Bé, la proposta que presentem és una proposta expansiva, és un pressupost que 
preveu un estalvi brut sobre un 15% dels ingressos, on el deute públic es manté per 
sota de la mitjana recomanada, que és un 34%. Aquest pressupost, com podeu veure, 
arriba als 3.400 milions i és, per tercer any consecutiu, el pressupost més alt de la 
història de la ciutat. 

Aquí podeu veure el balanç i l’evolució dels anys anteriors. 

Aquest augment es vol plantejar a través d’una fiscalitat més justa i redistributiva, amb 
una inversió pública més social i equitativa; les ordenances fiscals s’han congelat i, per 
tant, mantenen la capacitat fiscal de l’Ajuntament i, bé, s’estableixen mecanismes 
també de fiscalitat més progressiva, com, per exemple, el cobrament de l’IBI a 
l’Església i també una fiscalitat més verda, no?, amb aquesta bonificació del 30% de 
l’IBI per a la indústria. 



Són pressupostos més elevats, com deia, i volem que siguin uns pressupostos socials 
per reforçar els serveis socials amb 370 milions i també per a l’àmbit de la promoció 
social; 260 milions d’aquests aniran directament als serveis socials generals i es 
plantegen també partides destinades a prioritzar persones amb discapacitat, dones en 
situació de vulnerabilitat, promoció de la gent gran. 

Plantegem també un gran impuls a les polítiques de transformació de la ciutat, amb 
una destinació de la inversió de fins a 900 milions, 78 dels quals es destinaran a 
construcció, promoció i rehabilitació d’habitatge públic assequible, 100 milions per 
impulsar la recuperació i la reorientació del model econòmic per fer-lo més resilient, 
diversificat i sostenible, i entre aquestes mesures, per exemple, no?, doncs, incentivar 
el programa de baixos de protecció oficial, que aquest any ja ha rebut 16 milions 
d’inversió, 6 dels quals han revertit a Ciutat Vella, i que pensem i volem i plantegem 
tornar-lo a revalidar de cara a aquest 2022. 

També volem plantejar, a partir d’aquesta proposta, un pressupost que reverteixi en 
els barris, en la millora d’equipaments, com, per exemple, entre la llista d’equipaments 
de ciutat, dedicant 3 milions al Casal de Gent Gran Mestres Casals i Martorell. 

Reforcem també…, destinem una partida molt important a serveis bàsics municipals 
com la neteja i la seguretat, amb una partida de 290 milions d’euros en aquesta nova 
contracta de neteja, que entrarà en funcionament al març, i també l’aposta per 
l’increment continu de la plantilla de la Guàrdia Urbana, que volem que arribi fins als 
3.500 efectius. 

I, finalment, també volem plantejar, no?, doncs, aquesta arribada dels fons europeus, 
l’Ajuntament ha demanat projectes per valor de 150 milions d’euros que volem que 
reverteixin en la transició ecològica i digital i per afavorir la mobilitat sostenible, no?, i 
en concret destinarem 14 milions per al Bicing, 179 milions en total de transferència a 
l’ATM. Com veieu, aquí fem el resum de les partides més grans de transferència a 
l’IMS, a l’ATM i també a la contracta de neteja, no? 

Bé, resumint, els capítols de despesa corrent i subvencions, com podeu veure, han 
anat creixent durant els últims anys. I, finalment, també l’evolució de les inversions. 

Bé, és un resum de les característiques principals que ja us he anat ara explicant, no?, 
volem incrementar la inversió, volem donar una cobertura de despeses de personal 
segons increments de plantilles, volem també fer aquest estalvi i, de nou, la nostra 
aposta és per l’endeutament, com ja hem fet en aquest mandat i en aquest context de 
crisi, doncs, la nostra aposta política per poder portar a terme aquestes polítiques que 
tinguin en compte l’àmbit sobretot social, doncs, és aquest endeutament. 

I podem posar l’altra presentació, si us plau? Pressupost del Districte.  

Per fer una aterrada molt ràpida al Districte, nosaltres estem augmentant un 6,5% en 
el capítol 1, de despeses de personal, tot el paquet del capítol 1 fins al 4, no?, que són 
les despeses corrents, pugen significativament, però l’aposta principal és pel reforç de 
les plantilles i el desenvolupament de les polítiques a través de les plantilles. Tenim 
cinc persones incorporades a partir de la mesura que vam plantejar l’any passat en 
context covid, una persona també que respon a la incorporació de la mesura del Pou 
de la Figuera i personal de reforç, que també entren a formar part de les plantilles per 
donar més disponibilitat i cobertura de programes. Bé, veieu els percentatges.  



Només també fer una mica el repàs de Districte dels capítols 2 i 4, on al capítol 4 aquí 
també s’inclouen les subvencions. Veieu que, certament, ens trobem per sota del 
pressupost destinat el 2020, donat el context de congelació dels pressupostos de l’any 
passat, però ja ens trobem de nou en valors superiors a l’any 2019 i, evidentment, 
també de l’any 2021.  

Aquí podem veure el global dels projectes que plantegem a Districte. Només remarcar, 
no?, els 3.600.000 euros destinats a manteniment d’espai públic i execucions 
subsidiàries i altres actuacions urbanístiques, on s’inclou també, per exemple, el Pla 
d’urinaris, que avui mateix ja s’ha reactivat, no?, la implantació de les noves cabines; 
els 22 milions de neteja i enllumenat, que coincideixen també amb la destinació de la 
partida de l’àmbit de neteja d’espai públic; els 10 milions del Districte que es dediquen 
a serveis socials i promoció social, i els 4 milions que es dediquen a l’àmbit d’educació 
i cultura. 

I, finalment, tenim aquí també, doncs, un detall dels projectes que tenim en previsió de 
cara a les inversions. Com sabeu, això dependrà també de l’aprovació final de 
pressupostos.  

I, bé, aquí és un resum de les prioritats principals, que jo ja he explicat en una primera 
fase de l’exposició. 

Gràcies.    

La presidenta dona la paraula als portaveus dels diferents grups municipals perquè 
facin el seu posicionament de vot.  

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Abstenció. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

En contra. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

En contra. 

La presidenta comunica que ningú ha demanat amb temps torn de paraula. Tot 
seguit, informa que en cinc minuts donaran inici al Consell Plenari.  

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 18.25 h. 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
La presidenta 
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