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ACTA núm. 2/2016 

 
ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE DE LES CORTS DE L’EXCM.  

 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
A la Sala del Consell de la seu del Districte de les Corts, a la plaça Comas, 18, 1r, 
essent les 19.30 hores del dia 28 de novembre de 2016, es reuneix el Consell Ciutadà 
del Districte de les Corts. sota la presidència del Im. Sr. Francisco Sierra López, 
regidor-president del Consell Ciutadà, i amb l’assistència dels conselleres i consellers 
Sr. Antoni Coll Tort, Sra. Laura Cañadas Pla, Sra. Lídia Gàllego Andrés, Sra. Àngels 
Ventura Gol, Sr. Cristian Sais Fettahauer, Sr. Eric Manzano Casalins, Sr. Rodolfo 
Mancho Iglesias, Sr. Matías Ramon Mendiola, Sr. Pau Guix Pérez, Sra. Sonia Reina 
Sánchez, Sr. Carlos Hornero Sánchez, Sra. Míriam Casanova Domenech, i Sr. Marc 
Faustino Vidal. El gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero Fernández, la directora de 
serveis generals, Sra. Cristina Suñé Ruiz, assistits tots per la secretària, Sra. Meritxell 
Cusí Pérez, que certifica. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits Im. Sra. Sònia Recasens Alsina, Im. Sr. 
Joan Josep Puigcorbé Benaiges, Im. Sr. Josep Garganté i Closa, Im. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña i Im. Sr. Alberto Fernández Diaz, el regidor del Districte Im. Sr. Agustí 
Colom Cabau i els consellers Sr. Jordi Castellana Gamisans i el Sr. Xavier Cañigueral 
González. 
 
Assisteixen també els senyors i senyores Antonio Campo Grau, Adela Agelet Goma, 
Daniel Fernández Comadran, Josep M Menéndez Pablo, Pedro Alonso Velasco i 
Mercè Sánchez. 
 
A l’hora assenyalada, el president obre la sessió i dóna la benvinguda a les persones 
assistents, passant a tractar a continuació els temes indicats en l’ordre del dia 
següents: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Exposar el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’any 2017, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 16 de novembre de 
2016, d’impuls del procediment per l’aprovació definitiva de Pressupost General 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El president del Consell Ciutadà, Im. Sr. Francisco Sierra, cedeix la paraula al 
conseller tècnic del Districte, Sr. Antoni Coll que comenta de forma resumida els 
increments més significatius del pressupost ja que el gerent l’exposarà de forma 
detallada.  
 
Resumeix dient que els increments de recursos en el pressupost del 2017 són: 
Polítiques d’habitatge i urbanisme, 12 milions en el Pla de Barris, en serveis socials, 
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educació i cultura, recursos humans, en reforç de plantilla, ja que a l’Ajuntament la 
plantilla ha quedat minvada per diferents motius, incorporació en els districtes de 148 
persones, 318 persones en sectors i 269 persones en instituts i empreses. I per últim 
un augment  de 429 milions de recursos en inversions. 
 
El govern té la intenció de portar aquest document al plenari de desembre per a la 
seva aprovació. 
 
El gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero, comenta que l’orientació del pressupost 
del 2017 té uns objectius financers que són la estabilitat pressupostaria, dèficit zero, la 
sostenibilitat, el deute financer inferior al 60% dels ingressos corrents, la capacitat 
d’inversió que és l’estalvi brut que seria el 15% del ingressos corrents i la liquiditat que 
seria garantir el pagament als proveïdors a 30 dies. 
 
Seguidament explica més detalladament els diferents capítols. Respecte al pressupost 
del 2016 hi ha un augment de 83 milions d’euros en despeses corrents i de 31,9 
milions d’euros en despeses de capital. Que suposa un increment del 4% i del 8% 
respectivament. 
 
A l’Ajuntament hi ha un augment de un 4,7% respecte al pressupost del 2016. I 
concretament al Districte de les Corts passa de 12,2 milions al 2016 a 12,5 milions al 
2017 que suposa un increment de 2,2%. 
 
Explica l’increment de les despeses al Districte per capítols, les despeses corrents 
(capítols 1 a 4) un increment de 2,2%, despeses de capital (capítol 6) un increment del 
6,38%. 
 
Seguidament detalla els programes del Capítol 2, destaca la disminució d’un 63,64% a 
urbanisme a causa del traspàs d’aquesta partida com a romanent al programa de vies 
públiques. El programa de serveis complementaris d’educació també reflexa una 
disminució d’un 12,08% a causa de les transferències a l’IMEB. El motiu de la 
disminució als programes de promoció cultural i instal·lacions d’ocupació del temps 
lliure en un 46,64% i un 92,88% respectivament és una reassignació de la despesa. 
 
En contra partida augmenten els programes d’atenció a les persones discapacitades 
en un 31,94% i el de gestió del patrimoni en un 14,76% amb les instal·lacions, la 
Biblioteca Comtes de Bell-lloc i la Cristalleria Planell. 
 
Dels programes del Capítol 4 destaca la disminució d’un 34,91% el programa 
d’administració general ja que ha quedat centralitzat la gestió de becaris de l’arxiu. I 
augmenten els programes de promoció cultural i comunicacions internes en un 
115,38% i 128,65% respectivament, aquest últim ja que han quedat transferides 
competències a l’IMI. 
 
El Sr. Pedro Alonso demana la paraula després de l’explicació del gerent del Districte 
del pressupost. Comenta que aquestes despeses que han passat del Capítol II al 
Capítol IV deixant només un increment d’1,44% al Capítol 2 de despeses en béns 
corrents i serveis és insuficient. 
 
El president del Consell Ciutadà, Im. Sr. Francisco Sierra, pregunta als assistents si hi 
ha alguna pregunta més.  
 
El conseller Sr. Pau Guix, del grup municipal de Ciutadans comenta que si aquest 
pressupost és respectuós amb la regla d’endeutament i també vol saber si la partida 
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de comerç, empresa i iniciatives empresarials és igual que al 2016, pregunta si es pot 
incrementar aquesta partida per incentivar un major moviment econòmic al Districte. 
 
El president del Consell comenta que el gerent del Districte fa una explicació tècnica 
del pressupost no una explicació política, seguidament cedeix la paraula al gerent, Sr. 
Joan Cambronero, que contesta al Sr. Pedro Alonso i exposa que la partida de cultura 
al Districte no disminueix, al contrari augmenta. 
 
La directora de serveis generals, Sra. Cristina Suñé, explica que les xifres estan a 
nivell de programa a tres dígits i els programes i subprogrames no queden detallats. 
Aquesta informació es publicarà a la pàgina web amb els imports desglossats. 
 
Seguidament el gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero, contesta al Sr. Pau Guix 
que en cap moment s’està augmenten l’endeutament ja que els ingressos són 
superiors a les despeses. 
 
La directora de serveis generals, Sra. Cristina Suñé, comenta que el pressupost no és 
una foto fixa, que hi ha un seguit d’ingressos que reverteixen sobre les despeses. Si 
durant l’any sorgeixen noves despeses a nivell de comerç es pot comptar amb els 
ingressos. A mida que aquests es produeixen s’ajusten. 
 
El conseller tècnic, Sr. Antoni Coll, explica que en el cas del comerç també succeeix 
que durant l’any venen partides directament de la Direcció General de Comerç que 
moltes vegades es fan transferències durant l’any a mida que es van necessiten, quan 
es presenten projectes nous. 
 
El president del Consell Ciutadà, Im. Sr. Francisco Sierra, cedeix la paraula al 
conseller Sr. Cristian Sais, del grup municipal CiU que pregunta quin percentatge de 
despesa gestiona més el Districte respecte als altres pressupostos. 
 
El gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero, contesta que les despeses per capítols 
per pressupost del 2017 augmenta un 2,08% respecte a l’any passat. 
 
El president cedeix la paraula al Sr. Josep M Menéndez de l’associació de veïns Sant 
Ramon que comenta que al pressupost del 2017 no es reflexa el tema de PERI 
Danubi. 
 
El conseller tècnic, Sr. Antoni Coll, diu que no està al pressupost del 2017, però si que 
es tractarà durant el mandat. 
 
Finalment el president s’acomiada dels assistents i, no havent-hi més intervencions ni 
preguntes i essent les 20.35 hores, aixeca la sessió, del contingut de la qual certifico. 
 
 
 
 
 Vist-i-plau 
 El president       La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López     Meritxell Cusí Pérez 


