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Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident obre la sessió i dóna la benvinguda als assistents. Comunica que en la 
sessió que se celebra es tractaran el pressupost municipal de Districte, el procés 
participatiu del PAM i del PAD i altres qüestions que puguin sorgir per part dels assistents. 

La regidora saluda els assistents en el primer Consell Ciutadà del nou mandat i constata 
que el nou govern vol endegar una reflexió sobre el funcionament de tots els òrgans de 
participació ciutadana, en els quals inclou el Consell Ciutadà. Informa que, per aquest 
motiu, el govern ha introduït a la reunió dos temes d’importància cabdal, que són la 
informació del pressupost municipal i del pressupost del Districte per al 2016. Indica que 
la proposta va molt lligada al procés participatiu del PAM i del PAD, del qual destaca que 
és un procés viu que es continuarà desenvolupant durant els propers mesos. 

1. Informació del pressupost municipal i del Districte 2016 

El senyor Víctor Valls Andrés, conseller de Territori i Sostenibilitat, apunta que el projecte 
de pressupost del Districte s’emmarca en el projecte estratègic del pressupost de ciutat, 
motiu pel qual diu que cal fer una pinzellada a les línies d’actuació del mateix. Assenyala 
que al voltant del 70% del pressupost del Districte està condicionat per sectors que 
s’imputen des de sectors centrals, entre els quals destaca Serveis Socials, 
subministraments energètics, neteja, enllumenat i pavimentació, i conclou que el marge de 
maniobra resta en el 30% restant. Ara bé, matisa que bona part també està lligada a 
despeses de continuïtat anuals, com per exemple la gestió dels equipaments, les brigades 
de manteniment d’edificis, de via pública i immobilitzat, les fotocopiadores, entre d’altres, 
per la qual cosa diu que el marge de maniobra és molt reduït. 

Assenyala la projecció del document PowerPoint i la diferència entre el pressupost de 
2015 i el de 2016. Respecte al capítol 1, destaca un decrement del 4% pel que fa a 
despeses de personal (que suposa uns 200.000 euros) i diu que correspon, en bona 
mesura, a la disminució de les jubilacions de la plantilla de l’Administració. Respecte al 
capítol 2, subratlla un increment del 3% en béns corrents i serveis, que són les despeses 
de funcionament i manteniment, i destaca un augment del gairebé 20% en el capítol 4, de 
subvencions. 

Matisa que les despeses corrents, excepte els serveis socials, tenen un increment d’un 
3,75% i destaca que una part important del pressupost és destinat a Serveis Socials, 
partida que suposa un increment del 62,4%. Afegeix que per a les despeses corrents del 
Districte es preveu un increment de quasi el 18,5%. 

Respecte al capítol 2, destaca els increments en xifres absolutes de 156.000 i 198.000 
euros respecte al pressupost inicial del 2015 per a les partides de manteniment de via 
pública i manteniment d’edificis no centralitzats, de la qual destaca la seva importància. 

Seguidament, comenta l’increment de 20.000 euros per a l’estudi i la implantació d’un nou 
equipament per a la gent gran a Sant Genís, i destaca que hi ha altres increments 
significatius, com ara les regularitzacions sobre els pagaments de lloguer de materials i 
connexions elèctriques i uns 5.000 euros per a dotacions de les ambulàncies que fan 
servei en actes públics. També assenyala els 38.000 euros de la nova dinamització del 
Casal Montbau. 
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Respecte a la partida de serveis generals, apunta que no hi ha gaires variacions perquè 
es passa de 528.000 euros a 534.000 euros. 

Destaca que les dietes a consellers no s’han incrementat ni tampoc ho han fet les partides 
de gestió mixta entre l’Administració local i el Districte. Ara bé, sí que destaca el fet que 
els serveis de neteja passen a capítol 4, on hi té cabuda l’acord amb el Consorci del Parc 
de Collserola pel treball a les franges perimetrals que afecta els barris nord del districte 
d’Horta-Guinardó. 

Assenyala les partides per a la gestió del Casal de Joves del Guinardó, que estarà a l’illa 
UA3, i una partida nova de 100.000 euros per a la gestió del Casal de Gent Gran de 
Montbau, així com increments significatius pel que fa a les subvencions i una adequació 
del pressupost per a la gestió del Casal de Barri Font d’en Fargues, ja que comenta que 
no arribava a cobrir tota l’activitat que generava. 

Subratlla l’increment de la transferència a l’Institut de Serveis Socials, passant de 
6.400.000 euros a 10.385.000 euros, i destaca els diferents sectors en els quals es 
distribueix el pressupost, el 35% del qual és per a serveis socials. 

Pel que fa al pressupost d’inversions, comenta que una part l’executaria BIMSA com a 
instrument de l’administració per l’obra pública, i diu que li corresponen 12,5 milions 
d’euros. A banda, comenta que hi ha altres operadors o instituts municipals que també 
tocaran part del pressupost d’inversions. 

Manifesta que la voluntat del govern és que el pressupost per a inversions arribi a gairebé 
20,5 milions d’euros per al 2016. Afegeix que la voluntat de l’execució del projecte de 
pressupost 2016 és fer-la en dues fases financeres: una primera que correspondria a 
gairebé 14 milions i una segona que es faria amb l’ampliació de crèdit i arribaria gairebé a 
6,5 milions d’euros, prevista per al mes d’abril. Informa que el pressupost d’inversions 
recull bona part de les actuacions que es volen impulsar en el marc del PAD i també 
preveu la possibilitat de fer actuacions més petites de millora d’obra pública. 

Informa que l’endemà del Consell, tota la informació estarà penjada al web del Districte. 

El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, 
manifesta la seva decepció per la presentació del conseller Valls perquè diu que si bé el 
pressupost es presenta com un pressupost social, no compta amb cap inversió per als 
veïns de la Font del Gos ni tampoc preveu res sobre el cobriment de la ronda de Dalt. 

Informa que, si estigués al Plenari, s’abstindria, perquè tot i estar d’acord amb unes 
partides, creu que se n’han obviat d’altres importants. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, president de l’Associació de Veïns de la Teixonera, inicia 
la seva intervenció demanant que les projeccions que es presenten tinguin una lletra més 
gran i clara, i després lamenta la pobra inversió prevista per al barri de la Teixonera. Es 
pregunta si amb els 930.000 euros previstos per a l’expropiació de la finca del carrer 
Santa Rosalia n’hi haurà prou per a cobrir el que va costar tenir els veïns en hotels. 

Mostra la seva sorpresa pel que fet que el nou govern, que tan parla de desigualtat, no 
prevegi inversions als districtes, i opina que en el pressupost presentat no hi ha inversions 
serioses per als barris. 
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En darrer lloc, demana al govern que expliqui què ha passat amb els càrrecs que 
ocupaven persones que s’han jubilat. 

El senyor Jordi Carrió Sabater, en nom de l’associació de Veïns de Joan Maragall del 
Guinardó, fa saber que és nou en aquest espai i, tot seguit, demana amb què es destinarà 
el milió d’euros previst per a Torre Garcini, ja que no serveix per expropiar la casa. També 
pregunta què passa amb can Pla i Armengol, conegut com Ravetllat-Pla, i demana si s’hi 
preveu una partida. 

Mostra la seva preocupació per la dinamització econòmica del barri i pel fet que no 
aparegui cap partida per a aquest àmbit. 

En darrer lloc, pregunta si es preveu alguna cosa per a l’espai de talleres Muñoz, ja que 
no li agradaria que es convertís en un descampat sense utilització ni remeis. 

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, retreu al govern el 
fet que hagi presentat els pressupostos en una pantalla on es fan difícils de llegir i no hagi 
repartit fotocòpies. Destaca la reducció en Serveis Jurídics i Secretaria, que passa de 
389.000 a 222.000 euros, i lamenta que hagi de vincular-se al fet de no repartir papers 
entre els assistents per tal de poder debatre amb la informació corresponent a la sessió. 

Tot seguit, es queixa del fet que el govern hagi convocat un consell ciutadà per a parlar 
dels pressupostos i diu que fa el mateix que el govern anterior, el qual no tenia gaire clar 
per què servia aquest òrgan i improvisava els temes que s’hi tractaven en funció, també, 
de les agendes programades per als altres òrgans municipals i de participació. Opina que 
si al govern no li agrada el funcionament dels òrgans de participació, els hauria d’haver 
reformulat des del principi, i no fer el que fa actualment. 

Mostra el seu acord amb les intervencions anteriors i diu que els dèficits d’inversió als 
barris de la zona nord són molt evidents, i es refereix al fet que Montbau no té ni casal de 
gent gran, ni casal de joves, ni casal de barri, ni res. A més, informa que el projecte de 
Montbau tenia previstes dues fases a les quals el govern anterior en va afegir una tercera. 
Diu que el pressupost era del 2008 i que l’obra es va acabar d’executar l’octubre del 2014, 
data des de la qual no s’ha redactat cap altre projecte del que queda pendent en la tercera 
fase. Lamenta que el febrer del 2016 no s’hagi avançat al respecte i opina que tot plegat 
denota les diferències entre els barris de muntanya i la resta del districte. 

El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns del Parc de la Vall 
d’Hebron, pregunta si en els pressupostos es preveu alguna partida per a l’enjardinament 
de Can Marcet. 

El senyor Valls respon que no totes les partides que s’han demanat es podran iniciar el 
2016 però manifesta la voluntat del govern per fer-ho al llarg dels següents anys del seu 
mandat. 

El gerent del Districte apunta que el llistat d’inversions és molt ambiciós perquè són 20 
milions d’euros durant el 2016 i especifica que el criteri de selecció respon a dos 
conceptes: primer, el fet d’agafar i impulsar projectes heretats del govern anterior i dels 
quals es pot tramitar la contractació, i segon, el fet de recollir partides d’inversió que 
serveixen per finalitzar obres que estan en curs. Fa saber que el Districte continua 
preparant les inversions dels propers anys en coordinació amb el PAD, i diu que per 
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aquest motiu no s’han tractat ni la Font del Gos, ni Can Marcet, ni els Tres Turons. A més, 
destaca que es preveuen 400.000 euros a nous projectes per tal que el 2017 es pugui fer 
la contractació d’obra. 

En aquest sentit informa que, amb la Font del Gos, el govern està treballant en un pla 
d’intervenció bastant potent en l’àmbit d’infraestructures; a Montbau s’està encarregant el 
disseny de la tercera fase i el projecte executiu d’enjardinament de Can Marcet està 
pràcticament acabat. 

Informa que hi ha 1 milió d’euros per a Torre Garcini però matisa que és una previsió 
provisional per a la futura adquisició. Explica que el dia anterior el govern es va reunir amb 
la plataforma i va saber que la partida seria més elevada i que, molt probablement, el 
pagament es faria durant el primer semestre del 2017. 

Per tot plegat, insisteix en el fet que el pressupost és una proposta i que, al llarg de l’any, 
s’anirà fent el seguiment per tancar l’execució del 2016 com toqui, tenint en compte que 
algunes partides creixeran i altres es reduiran. 

El senyor Valls recorda que la intenció del govern és informar al Consell Ciutadà dels 
pressupostos que finalment es portin a aprovació inicial, per la qual cosa diu que a l’abril 
encara es podrà seguir debatent aquest tema. 

El senyor Pau González Val, del GMDBComú-E, constata que en l’àmbit municipal ja 
s’està fent un anàlisi del funcionament dels òrgans de participació ciutadana i recorda que 
el govern ja va dir que volia revisar el reglament del funcionament del Districte i les 
normes de participació. Fa saber que la voluntat de la sessió és fer un consell ciutadà molt 
informatiu per fer-ne un altre de treball més endavant, on es tracti el PAD i el pressupost. 
Afegeix que, respecte al PAD, la idea és sobretot informar des de l’inici del procés i veure 
com la ciutadania hi pot vehicular les seves propostes. 

2. Informació del procés participatiu del PAM-PAD 

El senyor Pau González Val, del GMDBComú-E, procedeix a explicar el document 
PowerPoint que es projecta sobre el procés participatiu del PAM-PAD i especifica que la 
intenció és explicar el document inicial i el procés participatiu, i no tant entrar en 
l’explicació dels continguts. 

Constata que el PAD és el full de ruta que marca l’actuació municipal de cada mandat i 
diu que en cada mandat es fa un procés participatiu amb la ciutadania per veure quines 
són les actuacions municipals que s’han de fer a la ciutat. Informa que el document inicial 
del PAM està disponible al web decidim.barcelona i apunta que el punt de partida rau en 
les diferències que hi ha entre els barris de la ciutat, per les quals opina que l’Ajuntament 
ha de treballar i revertir la situació. 

Diu que l’Ajuntament ha d’exercir el lideratge públic per donar compliment al canvi social i 
aprofitar el potencial transformador que té, del qual en destaca els 1.660 milions d’euros 
previstos per als quatre anys de mandat per a invertir. 

Opina que Barcelona ha de ser una capital oberta i ha d’exercir lideratge en l’entorn 
metropolità i mundial, facilitant que la ciutadania sigui activa i empoderada, capaç de 
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participar i construir polítiques de l’Ajuntament. Enumera els cinc eixos establerts en el 
PAM. En primer lloc, menciona «Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure», que fa 
referència als drets socials de tots els habitants de la ciutat. En segon lloc, exposa «Una 
Barcelona amb empenta per una economia plural», que fa referència a un nou model 
econòmic i una millor distribució de la riquesa. En tercer lloc, menciona «Una Barcelona 
més humana i en transició ecològica», línia relacionada amb l’entorn natural amable i un 
urbanisme sostenible. En quart lloc, parla d’«Una Barcelona participativa i que garanteixi 
el bon govern» i, finalment, d’«Una Barcelona oberta i compromesa amb el món», línia 
relacionada amb la justícia social. 

Fa saber que tant el document de ciutat com el de Districte estan disponibles al web 
mencionat i diu que són documents oberts en el sentit que s’hauran de treballar molt 
abans de presentar-los a aprovació inicial, fet diferencial respecte als processos 
participatius dels governs anteriors. 

El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, 
es queixa del fet que el govern expressi bones intencions però no especifiqui la manera 
de dur-les a terme. Pregunta al senyor Valls si dins de la inversió de 1.660 euros es 
preveu la renda mínima garantida de ciutat que el Grup de Barcelona en Comú va 
prometre durant la campanya electoral, i demana quins seran els procediments per a 
combatre la pobresa i dur a terme el Pla d’actuació per al sensellarisme. També demana 
al govern si invertirà en albergs municipals perquè siguin centres de reinserció social i 
pregunta per diferents temes com ara el tramvia de la Diagonal, el referèndum per 
l’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència, o mesures de tarificació 
especial per al transport públic per a la gent gran que ho està passant malament. També 
pregunta per escoles bressol, mesures d’impuls a la feina o el motiu pel qual no s’ha 
incrementat el pressupost per a Barcelona Activa. 

El senyor González respon que no s’ha parlat del tramvia de la Diagonal perquè la 
Diagonal no passa per Horta-Guinardó. Especifica que la segona mesura que preveu el 
Districte en el document presentat és la creació d’una renda municipal infantil 
complementària i un salari mínim metropolità, i afegeix que la quarta és incrementar les 
escoles bressol públiques, nous equipaments d’ensenyament postobligatori i augmentar 
els recursos materials i humans a escoles i instituts. També diu que la sisena és fer un pla 
d’inclusió social amb actuacions per combatre el sensellarisme i mesures per feminitzar la 
ciutat i empoderar les dones. 

Matisa que el projecte de connexió de tramvies és una proposta inicial que es debatrà al 
llarg del procés participatiu i que es concretarà amb el document final del PAM i el PAD. 

Seguidament, explica el procediment del procés participatiu i reitera el fet que parteix 
d’uns documents de treball que s’hauran d’enriquir durant el mateix. Apunta que es vol 
canalitzar a través de diversos espais per arribar a diferents col·lectius i fa saber que el 
procés durarà fins l’abril i, després, passarà a la part més institucional de negociació i 
concreció dels documents. Expressa la voluntat ferma de l’Ajuntament perquè la 
ciutadania participi i perquè les associacions siguin part del motor del procés, ja que hi ha 
molta riquesa en aquest àmbit a Barcelona i al districte. 

Manifesta que els objectius són: escoltar i recollir la pluralitat d’opinions; garantir la 
traçabilitat, la transparència i el retorn de les propostes que fa la ciutadania; donar veu als 
col·lectius menys visibles, ja que habitualment tenen menys capacitat per participar; 
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avançar cap al debat, cap al consens i cap a la participació col·lectiva i no només 
individual, i coproduir amb la ciutadania les polítiques públiques. Explica que, per aquest 
darrer, es disposa de diferents eines, una de les quals són les cites presencials en format 
de debats i trobades per treballar temes concrets. Constata la voluntat de celebrar debats 
en l’àmbit de districte i, també, de sectorials, amb diferents temes i sectors de població, a 
més dels grans actes que impliquen a tots els barris. 

Afegeix que els òrgans de participació vigents també seran espais de participació i 
comunica que els plans sectorials seguiran vigents i tindran en compte la feina feta. 

Subratlla que l’Ajuntament vol habilitar espais i dispositius mòbils que facilitin la 
participació ciutadana a les places, mercats i carrers, per entendre l’espai públic com un 
espai de trobada i de debat. Afegeix que han preparat un kit d’autoorganització de debats 
per poder recollir tota la informació que surti en aquells que organitzin les associacions i el 
teixit social. 

A més, destaca que s’ha apostat per una plataforma digital com a vehicle de participació, 
que s’estrenarà amb el procés del PAM i del PAD amb l’objectiu de facilitar la 
transparència de tot allò que se suggereixi. També diu que els resultats dels debats es 
bolcaran a la plataforma, que tindrà codi obert i lliure i parteix de l’experiència 
decide.madrid. Explica que la plataforma permet navegar per les propostes i donar-hi 
suport, tant a les de la ciutadania com a les del govern, i debatre, argumentar i contra 
argumentar. Destaca que se’n poden fer de noves i que també es poden compartir a les 
xarxes socials. Indica que cada proposta tindrà un codi per fer-ne el seguiment. 

Respecte al calendari, explica que abans d’acabar el 2015, es va iniciar el procés amb els 
diferents òrgans de participació, i que la segona fase anirà de febrer a l’abril i es dedicarà 
a tot el que ha comentat anteriorment. Diu que la tercera fase començarà el 10 d’abril i 
s’estendrà fins el juliol, amb la vocació de fer una valoració i anàlisi de les propostes, tant 
des del punt de vista tècnic com polític. Informa que es buscarà el consens entre els grups 
municipals i s’iniciarà la tramitació en l’àmbit de Consell Plenari tant a Districte com a 
Casa Gran. 

Afegeix que la idea és fer un retorn en una audiència pública dedicada a donar resposta a 
les propostes de la ciutadania i presentar la memòria participativa del procés. 

Tot seguit, anuncia que al Districte s’ha constituït un grup motor del PAD amb les 
associacions de veïns i coordinadores d’entitats i entitats de segon grau amb la voluntat 
de coliderar el procés participatiu, i explica que tenen previstes diferents cites (que són 
debats monogràfics) de caràcter sectorial i territorial. Enumera les cites plantejades: una 
sobre mobilitat i accessibilitat als barris pel que fa a les voreres; una sobre la Font del 
Gos; una sobre la revisió i actualització del Pla d’equipaments, i una sobre la rambla del 
Carmel perquè sigui un eix viari. 

També diu que es vol continuar amb alguns debats ja iniciats, entre els quals cita: el debat 
sobre els espais per a gossos al Baix Guinardó; el debat en l’àmbit de ciutat per repensar 
l’espai públic amb perspectiva de gènere; el debat sobre l’envelliment actiu; les trobades 
sobre el Pla de l’habitatge de Barcelona, que seran dues; la trobada sobre el Consell de 
Salut –al qual convida a tothom i diu que se celebra l’endemà–; el debat sobre l’economia 
cooperativa i social; el debat sobre Sant Pau i la relació amb el Baix Guinardó; el debat 
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sobre el turisme; el debat sobre la plaça Botticelli; el debat sobre la ronda de Dalt; el debat 
sobre els Tres Turons. 

Afegeix que hi ha uns quants debats plantejats sobre els quals encara no se sap amb 
seguretat si es faran, que són: el debat sobre joventut; el debat sobre un espai participatiu 
per als infants, el debat sobre la mobilitat d’Horta, i el debat sobre les persones sense llar, 
del qual destaca que s’ha començat a treballar amb el Centre Integral de Persones Sense 
Sostre i alguns menjadors per tractar la temàtica. 

El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la Independència, 
mostra el seu suport a tot allò que signifiqui potenciar la participació ciutadana i felicita al 
govern pel funcionament de la plataforma decidim.barcelona. 

Mostra el seu acord amb el fet de tractar el tema del sensellarisme parlant directament 
amb les persones que viuen la situació, però opina que amb tant de debat es corri el risc 
de realitzar poques actuacions, ja que per exemple, la Font del Gos fa més de quaranta 
anys que es reivindica. 

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, opina que la 
participació presencial encara és molt rellevant però manifesta la intenció d’utilitzar la 
plataforma virtual. 

Després, recorda que en el tema de la ronda de Dalt tots els grups estan d’acord, fins i tot 
a Casa Gran, i explica que el seu grup ha introduït una proposta de cobriment que 
reivindica pressupost i calendari. Mostra la seva preocupació, però, pel fet que la seva 
proposta quedi situada entre les 12 primeres d’un llistat de 2.700 propostes i demana quin 
pes específic tindrà la plataforma virtual en el procés participatiu. 

El senyor Lluís Dupré Raventós, en nom propi, celebra que l’Ajuntament promogui la 
participació però es queixa que després no posi diners per a fer les actuacions que la 
ciutadania demana. També considera que el pressupost de 20 milions d’euros no és 
suficient i és discriminatori respecte a altres zones de la ciutat, i retreu al govern que parli 
tant de lluitar contra les desigualtats i, en canvi, no ofereixi solucions. 

La senyora Sacramento Burgos Garrido, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, 
mostra el seu acord amb els intervinents anteriors i es queixa del fet que el govern 
promogui tant la participació i no posi pressupostos ajustats a les necessitats. També 
opina que no cal tanta participació perquè ja se sap què es necessita i retreu el fet que 
alguns sectors de la població, com ara la gent gran, no sabran accedir a la plataforma 
virtual. 

El senyor Jordi Carrió Sabater, en nom de l’Associació de Veïns de Joan Maragall del 
Guinardó, explica que s’ha connectat a decidim.barcelona i que li han aparegut diverses 
problemàtiques al respecte, la primera de les quals fa referència al fet que no es poden 
destriar les propostes per barris, tan sols per districtes. 

Després, fa saber que del document que la seva associació va entregar al govern amb 
diferents propostes, cap apareix a la plataforma, i diu que introduiran les propostes una 
per una, però demana com es gestionaran i si és necessari que quedin entre les deu 
primeres perquè el govern les tingui en compte. Considera que tota la burocràcia que 
suposa la plataforma és pesada i demana al govern que expliqui si té sentit o no. 
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El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns del Parc de la Vall 
d’Hebron, recorda que en una reunió amb l’alcaldessa se’ls va dir que se’ls convocaria a 
una taula de treball i encara no ha rebut cap convocatòria al febrer, per la qual cosa 
demana si es farà. 

La regidora del Districte demana disculpes per haver marxat durant la primera part del 
Consell. Després, respon que totes les qüestions relacionades amb el PAD s’aniran 
aclarint en les diferents trobades que es faran, i respecte a l’eina digital, fa saber que la 
intenció del govern és arribar a persones que no tenen hàbits de participar en espais 
presencials, dels quals reconeix que segueixen sent molt importants actualment. 

Comenta que precisament per aquest motiu l’eina té un programari lliure i diu que s’ha fet 
esment dels diferents debats previstos perquè els assistents puguin valorar si en calen 
d’altres o si n’hi ha algun que no pertoca. Diu que tot plegat va en la línia de posar la 
màxima quantitat d’eines possible al servei de la participació i fa saber que les diferents 
eines tenen el mateix valor. 

Reconeix el valor de la participació organitzada i constata que els debats amb 
l’Ajuntament no parteixen de zero, ja que des de fa mesos que s’estan produint. Per això, 
indica que temes que no depenen tant del PAD sinó que depenen d’acords previs han 
anat avançant durant aquest temps, com ara la segona fase de Sidó i Lledoner, o 
qüestions de manteniment del Districte. 

Considera que cal agafar la feina feta per les entitats i ordenar-la en demandes per al 
procés del PAD, del qual destaca que es negociarà amb la resta de grups municipals. 

Respecte als 20 milions d’euros d’inversió, matisa que es tracta d’una quantitat que estarà 
en mans del Districte i diu que cal afegir-hi el que es faci des de l’àmbit municipal. Tot i 
això, apunta que és difícil de concretar tot allò que ve d’àrees socials, educació o 
transports, perquè són actuacions que reverteixen tant en el districte com en el conjunt de 
la ciutat. Ara bé, manifesta la voluntat per fer l’esforç i territorialitzar tota la inversió que es 
pugui. 

Tot seguit, comenta que la lluita contra les desigualtats és una prioritat del govern i matisa 
que les inversions van als barris. També apunta que el govern està treballant perquè hi 
hagi una major descentralització i els districtes puguin decidir més que l’Ajuntament. 
Considera que per territorialitzar cal tenir en compte tota la inversió en educació, mobilitat 
o social i veure on es repartirà, i destaca que recaurà més allà on sigui més necessària. 

El senyor González aclareix que hi ha hagut un problema tècnic a la plataforma virtual que 
ha impedit carregar les propostes dels consells de barri, però informa que hi apareixeran 
aviat. Respon que tota la feina feta als consells de barri es mantindrà com a proposta 
inicial del PAD i del PAM, i per tant, informa que no cal tornar a redactar una proposta al 
respecte. 

Pel que fa a la bretxa digital, reconeix que existeix però també apunta que a la reunió del 
Consell no hi ha persones joves, cosa que suposa una altra bretxa, ni tampoc persones 
d’altres barris de fora del Baix Guinardó. Explica que, per aquest motiu, la plataforma 
digital vol arribar a persones que no fan ús dels altres canals de participació, de manera 
que es puguin superar al màxim les dificultats que té cada grup. 
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També aclareix que a la plataforma s’hi poden registrar tant persones a títol individual com 
associacions i entitats, però matisa que les darreres no podran donar suport a les 
propostes fetes perquè el programa demana una verificació de l’usuari que passa per 
donar el DNI. Matisa que es comprovarà que ningú es registri com a associació en nom 
de si mateix i posi coses en nom d’un col·lectiu que no representa. 

Pel que fa als filtres de què disposa l’eina, comunica que el fet que es disposi d’un PAM 
per a la ciutat i deu PADs per als districtes fa que la divisió sigui per districtes, ja que, de 
moment, no hi ha plans de barri. Ara bé, matisa que es pot filtrar la informació per eixos i 
temàtiques, i també diu que es poden buscar les propostes que parlin d’un barri en 
concret, per exemple, posant la paraula en el cercador. Destaca que es poden filtrar les 
propostes més noves de les més antigues, i també aquelles que han tingut més suport per 
part de la ciutadania i aquelles que generen més debat. 

El senyor Carrió demana al govern quan inclourà les propostes dels consells de barri a la 
plataforma. 

El senyor González respon que l’endemà es reunirà amb el grup de treball que fa el 
seguiment del procés del PAM i del PAD i diu que, si té informació al respecte, la farà 
arribar a les entitats o, així mateix, penjarà la notícia al web. 

3. Altres qüestions 

La regidora del Districte indica que el motiu pel qual no s’ha convocat la taula de treball de 
la ronda de Dalt amb les associacions és perquè no hi ha una data assignada, però 
informa que trucarà tan bon punt la tingui i manifesta la voluntat de reunir-se. 

Després, informa que el 29 de febrer se celebrarà l’Audiència Pública a les 18.30 h al 
Centre Cívic Matas i Ramis, i recorda que en aquest òrgan, no hi ha un ordre del dia sinó 
que els veïns assistents plantegen les qüestions que troben prioritàries i l’Administració 
els respon amb la màxima informació possible. 

Una senyora -que no s’identifica-  pregunta com està el tema dels transports metropolitans 
i mostra la seva preocupació pel fet que el 92 canviï de sector. Lamenta que aquest canvi 
no es comuniqués anteriorment i opina que els veïns estan mal informats d’aquestes 
qüestions. 

La regidora respon que s’està duent a terme la quarta fase de desplegament de les línies 
de bus, que es farà efectiva el dia 29 de febrer amb diferents al·legacions incorporades 
que han sortit del territori, i diu que després s’entrarà en la cinquena fase. 

La senyora es queixa del fet que a la reunió que va anar per parlar d’aquest tema no es 
tractés el canvi del 92. 

La regidora diu que sí que es va fer i convida a la senyora a parlar del tema quan s’acabi 
el Consell. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.38 h. 

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         El vicepresident 


