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ACTA núm. 1/2016 
 

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 18.30 hores del dia 28 de gener de 2016, es reuneix el Consell Ciutadà del 
Districte de les Corts.  
 
Havent excusat la seva absència la consellera Sra. Tatiana Guerrero Muñoz i els 
consellers Sr. Eric Manzano Casalins, Sr. Rodolfo Mancho Iglesias i Sr. Xavier 
Cañigueral González. 
 
Hi són presents les conselleres i consellers Sra. Lídia Gàllego Andrés, Sra. Àngels 
Ventura Gol, Sr. Cristian Sais Fettahauer, Sr. Matías Ramon Mendiola, Sr. Pau Guix 
Pérez, Sr. German Prado Pérez, Sr. Jordi Castellana Gamisans, Sr. Carlos Hornero 
Sánchez, Sra. Míriam Casanova Domenech i Sr. Marc Faustino Vidal.  
 
Assisteixen també els senyors i senyores Francisco Casterás Comellas, Marta A. 
Blanco Villamur, Fidel Espiérrez, Ramon Arcau Aurin, Miquel Madrigal Mir, Jordi Lobo 
Sastre, Lola de la Fuente Pérez, Adela Agelet, Mercè de la Torre Galeas, Lluis 
Sanglas, M Angels Rosell, Pedro Alonso Velasco, Eduard Català Montoliu, Joan Víctor 
de Barberà, Josep M Menéndez, Pere Serradell, Alejandro Arias Luaces, Oriol Rovira 
Martorell, Clara Llimona Pagès. 
 
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. Pròrroga del pressupost del 2015. 
2. Procés participatiu del pla d’actuació del districte. 
3. Precs i preguntes. 

 
Seguidament el president cedeix la paraula a la regidora Sra. Laura Pérez Castaño i 
comença amb l’ordre del dia que ha comentat el president. Explica que aquest consell 
es fa i té com a raó principal el tema del pressupost, de l’aprovació i el seguiment del 
pressupost específic del districte. Diu que s’ha trobat en uns mesos amb una realitat 
política i en eleccions rere eleccions i campanyes rere campanyes, i que el pressupost 
està molt relacionat amb la situació política. Va pensar que es podia aprovar abans 
d’acabar l’any, la realitat és que ha invertit moltíssima energia en trobar i en arribar a 
acords en aquest aspecte. Primer perquè pensa que l’aposta del nou govern era un 
pressupost que feia un canvi en algunes de les línies, per exemple aquí no es 
comptava amb una línia específica de joves i sí s’ha tingut una línia específica o 
d’activitats de treball de dones i història, que és un tema també que s’està treballant 
molt bé des del districte i que necessita noves embranzides. També va fer un reforç en 
matèries com cultura i en el comerç de proximitat. La realitat d’avui és que hi ha 
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pressupostos  prorrogats. Això  no vol dir més  que  es  torna als pressupostos de l’inici 
de l’any anterior, no del tancament, sinó de l’inici i per tant dir que la distribució dels 
blocs d’aquest pressupost que es veuran ara no són els desitjables, no s’ha aconseguit 
encara, no es tanca la porta a una possible acceleració ara de negociacions per poder 
tenir-los ja que hi ha polítiques específicament socials, on s’havia fet una aposta 
important i no es podrà dur a terme o s’haurà de sacrificar molt, com en temes 
d’atenció domiciliària, de violència masclista, l’àrea de drets socials  no es veuen 
reflectides.  
 
El gerent del districte Sr. Joan Cambronero Fernández saluda a tots els assistents i 
per explicar la pròrroga del pressupost. Indica que el decret d’alcaldia del 30 de 
desembre del 2015, procedeix a determinar que queda prorrogat el pressupost general 
de l’Ajuntament de Barcelona, de la sessió del 2015 a partir de l’1 de Gener del 2016. 
S’efectuen els ajustos i adequacions necessaris d’acord amb la llei de 39/1981, 
reguladora de les locals en matèria de pressupostos. El prorrogat no afecta als crèdits, 
en els serveis o programes que hagi de concloure l’exercici anterior o que estiguin 
finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats, i això desglossant-ho ja 
en els capítols que tenim doncs del pressupost, que són el capítol 1, el 2, el 4 i el 6. En 
el capítol 1 es prorroga elaborant els imports en la totalitat del crèdit inicial del 
pressupost del 2015, per tant, en el capítol 1, que són les despeses de personal, és el 
mateix el 2015 que el que tenim en el 2016. El capítol 2, que és la pròrroga per la 
totalitat del bé inicial del pressupost del 2015, té una petita variació, que són aquests 
18.620€, per un motiu doncs que aquests ingressos venen d’un finançament a 
aportacions finalistes, bàsicament són convenis, convenis que ens fan algunes 
empreses, concretament en festa major, i aquestes aportacions finalistes no es 
prorroguen com és lògic ja que venen d’un tast. I per últim, el capítol 4, que es 
prorroga per la totalitat del crèdit inicial al pressupost 2015. El capítol 1 com els hi deia, 
la despesa de personal són 3.236.627,39€ i es prorroguen el 100%, el capítol 2, què 
són les despeses en béns corrents i serveis, són 8.186.644,30€ que es prorroguen, 
menys els 18.620€ dels quals se’ls hi feia esmen abans perquè són per aquestes 
aportacions finalistes relacionades amb convenis per aportacions concretament de la 
festa major. I el capítol 4, que són les transferències corrents, que són 3.673.291,67€ 
que es prorroguen també íntegrament, al 100%. Per últim informa que en aquest, no 
es pot basar com una pròrroga tal qual perquè no es pot basar en el pressupost inicial, 
ja que depèn d’altres factors, com són les obres iniciades o en curs del pressupost 
prorrogat del 2016, per tant sí que hi ha un pressupost de 9.196.187,35€, que per 
posar-li alguns exemples de les obres més destacades, doncs serien la Biblioteca, les 
cristalleries Planell, el Pla de manteniment integral del districte, amb això acaba més o 
menys el 50% de l’import i  l’altre són redaccions d’obres i inversions, iniciades al curs 
2015 i que continuen en el curs 2016. El pressupost prorrogat és bastant més fàcil 
d’explicar que quan s’ha d’explicar el pressupost nou de l’any amb les variacions i cap 
a on hi ha les noves aportacions i si augmenten i com augmenten. Els números 
estaran penjats i per tant, tothom que vulgui els pot consultar i si hi ha alguna consulta 
o algú dubte estarà encantat de respondre.  
 
El president comenta que es continua amb l’ordre del dia i després del pressupost es 
segueix amb l’explicació del PAD. 
 
Intervé la regidora Sra. Laura Pérez Castaño i diu que s’ha presentat en roda de 
premsa el nou document: 73 barris i una Barcelona, que és la primera idea d’aposta 
del govern, que és cap a  la ciutat dels drets i de les oportunitats. Aquest és com el 
primer esborrany que s’ha fet a nivell de ciutat entre tot l’equip de govern de les àrees. 
També a nivell de districte s’han fet reunions tècniques on s’ha fet una aposta, un 
document de planificació del districte de 4 anys, per tant, es presentava una mica la 
idea de ciutat, el de districte s’està treballant.  
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L’última notícia recent del procés del PAD va ser la jornada que es va fer a Pare 
Manyanet, que van assistir unes 30 entitats. Considera que s’entén que va ser un èxit 
d’assistència i de participació. També s’han agafat idees de consells de barri, 
d’audiències públiques, de tots els espais. S’ha agafat tota aquesta informació i també 
moltes aportacions individuals que han arribat  per totes les vies, des del carrer fins a 
correus  electrònics i demandes varies. I per tant, amb aquests documents s’ha fet un 
treball intern i això es veurà reflectit en una web, perquè aquest any, la idea que es té 
del procés de participació és una mica diferent. S’han d’aprofitar els espais presencials 
amb debats presencials, amb temàtiques específiques, però també el suport digital és 
una nova via de participació i que per tant, també s’ha de valorar.  
 
Hi haurà un portal web que s’enviarà un correu electrònic  o comunicacions des del 
districte en quant al funcionament, amb explicacions de com fer-ho, serà molt senzill. 
Hi haurà un apartat específic que anirà a Les Corts que decidim o Les Corts que 
decideix o un títol així, que es veurà clarament els temes específics del districte. 
També es pot participar per àrees, temes de diversitat funcional, temes de pla de 
barris.  Es podrà participar en les àrees però hi haurà un específic de Les Corts. I aquí 
hi hauran dues pestanyes. Una amb tota la feina que s’ha fet via interna i altra més 
específica del debat tècnic que s’ha tingut i sempre pensant en 4 anys. Aquest sí que 
és el pla, s’ha fet una aposta a principi de mandat per tenir aquest primer any una 
estratègia de què es vol i quin és aquest model de ciutat que sempre està endavant. 
Llavors aquesta pestanya de la feina que s’ha fet, considera que és la manera de que 
es vegi en què s’està pensant quan es pensa en Les Corts, els tècnics sobretot, que 
són els que tenen més experiència i una altra pestanya amb totes les propostes que 
s’han rebut d’entitats, de manera que es puguin modificar, treballar per internet i afegir-
ne noves que poden haver-se recollit fins el moment o que tenen un altre raonament o 
inquietuds que fins ara no s’han tractat en els diferents espais.  
 
També es faran un seguit de debats entre l’11 de febrer i el 15 d’abril. S’estan tancant 
les dates. Són debats que es proposen des del districte i que es proposen des de 
l’àrea central. Per exemple des de Joventut s’ha proposat pla d’equipaments. Aquí al 
districte hi ha molt de neguit si un casal de joves ha de ser exactament amb 90 metres, 
doncs es fa un debat, es pensa en quin tipus d’equipament es necessita des del 
districte i per tant fer-ho obertament. També el tema d’espais d’educació o de criança 
compartida, en aquest barri es necessiten espais de criança compartida, es volen 
espais més enllà de les escoles bressol. Des de la perspectiva de la paternitat o la 
maternitat. Però òbviament temes com el turisme es faran en el centre del debat de la 
ciutat. Veïns i veïnes també volen escoltar quina és la Barcelona que volen en temes 
de turisme, en temes d’urbanisme, com volen l’administració, fer una aposta per una 
administració inclusiva però també intel·ligent, amb noves eines de comunicació, amb 
noves eines de treball intern, i per tant des de l’11 de febrer al 15 d’abril, tant 
individualment com col·lectivament es podrà participar. I aquí ja s’explicaran amb més 
detall, i una entitat de veïns que representa a 50 persones tindrà més pes a l’hora de 
representar una demanda que una persona a nivell individual. En tot cas, totes dues 
opcions són benvingudes i es tindran en consideració. També diu que com a novetat, 
hi haurà un seguiment, com a disseny del procés participatiu s’ha volgut que existeixi 
una comissió de seguiment del PAD, on participen doncs els partits polítics, també la 
gent experta de la casa en temes de participació, en diferents àrees i per tant hi haurà 
una comissió de seguiment que vetllarà perquè aquest procés es faci amb els criteris 
més objectius.  
 
El president passa al darrer punt de l’ordre del dia. Són els precs i preguntes 
relacionats amb els dos punts anteriors o amb qualsevol altre tema de ciutat. 
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El Sr. Francisco Casterás Comellas parla sobre el primer tema i diu que prorrogar els 
pressupostos de l'any 2015 per a l'any 2016 és un fracàs de tots els partits que 
componen l'ajuntament i una decepció per a tots els ciutadans d'aquí i de la ciutat. El 
lògic és que la majoria que predomina dins de l'ajuntament pensa que ha de tenir un 
significat en l'esquerra, no entén com no han aconseguit posar-se d'acord, per tant el 
partit que té més culpa és el del govern, per tenir la majoria suficient per dir com es fa 
servir tots aquests diners. Perquè el pressupost precisament és el que defineix com es 
gastaran els diners i on més i on menys. Per tant, no entén com no s'ha aconseguit, 
cosa que tampoc el mandat anterior del Sr. Trias  va aconseguir,  i culpaven a 
l'oposició.  Pensa  que  el  partit  que  té  més  culpa  és  el  que  està governant, és 
qui ha de lidiar amb els altres perquè li donin els vots. Pensa que és una gran 
decepció per als ciutadans que no s'hagi aprovat, per les forces de l'esquerra que són 
majoritàries. Convergència són 10, Ciutadans que no estan precisament ni molt 
definits en un costat ni en l'altre són 5, 15 i 3 18, el PP, fins a 41 us queden 23. 
Gràcies. 
 
La regidora Sra. Laura Pérez Castaño contesta que és una observació que 
comparteix. El principal responsable és el govern, el partit que governa òbviament. Diu 
que en política els temes no sempre són fruit de negociacions. La realitat i la 
conjuntura que s’ha tingut fins ara ha estat molt marcada, com s’ha dit al principi per 
les eleccions, els interessos de cada partit i l’expectativa que tenen uns i els altres. I 
aquí s’han d’incloure tots els partits polítics, òbviament tots volen aprovar 
pressupostos, no descarta que s’aprovin.  
 
El president fa una intervenció per una al·lusió directa, tant del Sr. Francisco Casterás 
com de la regidora Sra. Laura Pérez Castaño, i diu que Ciutadans sí que estan 
perfectament definits, són centre-esquerra no nacionalistes. A partir d'aquí, hi ha un 
espai ideològic i hi ha un espai polític. Comenta que els pressupostos efectivament 
són un esforç de tots els grups polítics, els interessos dels ciutadans, i els interessos 
de ciutat per sobre dels interessos de partit. Recorda que els actuals pressupostos de 
l'anterior mandat, són els pressupostos que va aprovar el PSC amb CiU. La voluntat 
de tots és posar els interessos de ciutat davant dels propis de partit. 
 
La Sra. Maria Assumpció Blanco, de l’associació de veïns de la Zona Universitària 
comenta que  aquest pressupost que hi ha aquí és el mateix que l’any passat. Que 
aquest matí ha llegit La Vanguardia d’avui, de les 10h del matí i posa el següent, i vol 
que algú li expliqui: “L'Ajuntament de Barcelona segueix endavant amb la seva intenció 
d'externalitzar el procés participatiu del Pla d'acció municipal, PAM i que siguin 
empreses vinculades a la participació les que dirigeixin la seva elaboració. Aquesta 
setmana han sortit a concurs els diferents contractes per utilitzar la gestió i coordinació 
d'aquests mecanismes per un valor total de 500.000 €. La documentació que 
acompanya el plec de clàusules estableix 15 contractes diferents, un per a cada 
districte. A més d'àmbits com la infància, l'adolescència, joventut, activitat econòmica, 
actes de ciutat i un altre de suport general.  La data màxima per presentar ofertes és el 
2 de febrer ". "La intenció segons resa en el plec tècnic és la de realitzar un procés de 
participació que reculli el màxim d'aportacions, procedents de la més àmplia i variada 
ciutadania, buscant especialment aquells sectors de població que de manera ordinària 
no utilitzen els canals habituals per a la participació en assumptes polítics. Així les 
coses surten a concurs 10 contractes d'àmbit territorial que permetin realitzar almenys 
85 sessions de treball. Cada un d'aquests lots té un cost de 32.440 €. Al marge de 
l'àmbit territorial, l'Ajuntament també treu a concurs 5 contractes més destinats a la 
infància, adolescència, a la joventut  aquests tenen un preu de 56.000 € cada un i un 
altre realitzat a l'activitat econòmica per 16.000 €. També destaca un destinat a 
patrocinar el PAM entre els ciutadans i en el qual se li donarà a aconseguir a un milió 
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d'assistents superior a les 50 persones interessades en matèria que s'emmotlli  i un 
altre de 3.000 € per al suport general de tot el procés de redacció ".  
 
La Sra. Maria Assumpció Blanco diu que fins ara els veïns i veïnes venien a les 
reunions i deien si faria falta un casal en aquest barri o si faltava alguna cosa, que són 
voluntaris sense cap ànim de lucre, persones que tenen dedicat el seu temps a temes 
públics. Per això no acaba d’entendre aquesta noticia. 
 
La regidora Sra. Laura Pérez Castaño contesta que amb total transparència és 
exactament el que ha llegit, s’està fent cessió del procés del PAM tal com es va fer a 
l’últim PAM. Explica que els veïns i veïnes venen aquí, es fa una reunió, es participa, 
però hi ha una empresa externa, que ja hi va haver l’última vegada que va participar en 
un PAM, i que els veïns i veïnes també van tenir l’oportunitat, que és l’empresa que 
s’encarrega de fer el procés participatiu, de fer els informes i d’acabar el document de 
consens entre totes les persones que han participat. El model de participació d’aquest 
govern és diferent. Els contractes i les hores de personal que fa aquesta feina s’ha de 
pagar. Fer una aposta per una línia de treball, fer una aposta concreta en el tema de 
participació, no és a cost zero. Igual que si fa un repàs de segurament tots els 
contractes de l’Ajuntament de Barcelona des de l’època socialista i CIU es trobarà amb 
contractes que òbviament la Vanguardia no es va fer ressò amb quantitats que a la 
ciutadania li pot semblar que són molt altes. Perquè hi participa molta gent, perquè són 
processos  complicats, però  li consta que el procés del PAM no es feia amb els veïns 
escrivint informes i fent un pla d’actuació de mandat. Aquesta vegada també hi haurà 
una empresa, com hi havia abans, que recollirà tota aquesta participació, ara es fa una 
aposta també per la part digital, s’ha decidit anar a espais on abans no s’hi arribava. 
La xifra de 500.000€ pot semblar elevada, però es podria parlar de molts contractes 
que es fan a l’Ajuntament i de donacions i de pressupost que tenen entitats, que tenen 
ànim de lucre i que han estat rebent subvencions, que dupliquen, tripliquen i 
quintupliquen aquest pressupost. Entén que crida l’atenció, però no ha canviat la 
manera de fer el treball a nivell de gestió, o sigui es continua externalitzant, perquè és 
un procés que els tècnics no podrien tirar endavant amb la càrrega de feina que tenen, 
per tant, s’externalitza. Comenta que el canvi aquesta vegada és que La Vanguardia 
ha tingut un interès de fer públic exactament els lots. Explica que el tema dels lots és 
particular de cada districte i que s’ha fet una línia específica d’infància, que no s’ha 
treballat fins ara, perquè els infants i les infants expliquin com volen la seva ciutat, com 
volen que sigui el seu temps de lleure, què n’opinen de les obres del parc on estan 
passant les tardes o les de la dotació que reben.  
 
La Sra. Maria Assumpció Blanco pregunta si els 500.000€ estan dintre dels 
pressupostos prorrogats. 
 
El gerent del districte Sr. Joan Cambronero contesta afirmativament i explica que 
aquests 500.000€ ja hi eren. Es fan a través d’un ple a l’àmbit de participació de 
l’Ajuntament de Barcelona. L’àmbit de participació de l’Ajuntament de Barcelona té un 
pressupost també prorrogat, ells només es dediquen a la participació, aquella gerència 
només el seu encàrrec és la participació. I per tant, tenia diners en el 2011, en el 2012, 
en el 2013, en el 2014 i en el 2015. Ells també es prorroguen en l’àmbit de la 
participació. Aquests diners venen de la pròrroga 100%. 
 
La Sra. Maria Assumpció comenta que es parla d’infants i d’adolescència, que si la 
tercera edat no aporta res. 
 
La regidora Sra. Laura Pérez explica que els nens participen d’una manera diferent i, 
per tant, la metodologia és específica. Que per a la gent gran hi ha línies de treball, a 
l’envelliment actiu hi ha un, a més hi ha la participació activa del consell de gent gran, 
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que és un dels millors valorats a nivell de ciutat i que a més tenen representació en el 
consell de districte i que es troba també en el consell de gent gran. Tota aquesta línia 
la porta personalment a l’Ajuntament. La gent gran pot opinar dels drets de la ciutat, 
dels drets sexuals i reproductius, de l’educació i de la salut sense necessitar una 
metodologia diferent com és el cas dels infants. 
 
Entre els assistents la senyora M Angels Rosell comenta que és una persona 
discapacitada i en aquests moments no se sent representada en cap punt. 
 
El gerent Sr. Joan Cambronero exposa que el pressupost està estructurat per lots. Hi 
ha 85 en el districte de Les Corts, es treballen per temàtiques des de la proximitat. I 
dins d’aquesta proximitat hi ha el camp d’abordar la relació de la vida de l’àmbit de la 
discapacitat al dia a dia de molts terrenys. Hi ha entitats que han estat treballant amb 
el Districte el dia de la jornada i  es va parlar i per tant, la gent ha pogut participar. Va 
haver un àmbit concret on només es va parlar de la inclusió, s’ha parlat i se seguirà 
parlant. Considera que aquest districte, si alguna de les coses que ha fet i segueix fent 
és posar com una de les grans prioritats la inclusió, sobretot pel gran teixit associatiu 
que té aquest districte en aquest àmbit. I el que s’ha fet és ajudar i treballar més.  
 
Entre els assistents la senyora M Assumpció Blanco comenta que els nens de la 
mateixa manera que no poden votar tampoc haurien de decidir temes del districte. 
 
La regidora Sr. Laura Pérez comenta que les entitats especialitzades en la infància 
estarien totalment en desacord del que s’està plantejant aquí. Hi ha una demanda 
explícita de fa molts anys, de molts col·lectius els quals s’han de respectar molt, que 
treballen els drets de la infància, en aquesta ciutat hi ha una xarxa específica de drets 
de la infància, que porta fent aquesta reivindicació des de fa molts anys. Que porten 
molts anys treballant amb infants. Hi ha un grup motor dins de l’acord ciutadà, dins del 
consell de benestar social hi ha un grup específicament en temes d’infància que 
estarien absolutament en desacord amb aquesta afirmació. S’ha donat veu en aquest 
sentit a una reivindicació d’experts i expertes que venen treballant molts anys en els 
drets dels infants. Diu que això no és una reivindicació que s’ha inventat ella ara, sinó 
que s’ha recollit del sector social que treballa els drets dels infants i que cada any fan 
aquesta reivindicació pel dia internacional del drets dels infants. 
 
El Sr. Francesc Casteras exposa que és veí del barri i que s’interessa per les coses 
del barri. Va assistir al ple de gener i va recordar una sèrie d’iniciatives. També va 
assistir al ple que es va fer al novembre i va portar propostes. Comenta que troba a 
faltar un tracte més personal, que les respostes estiguin a una web que encara s’ha de 
crear no l’acaba de veure. I també comenta que no es pot fer res respecte a la 
pròrroga pressupostària ja que  s’ha decidit a Sant Jaume. 
 
La regidora Sr. Laura Pérez explica que la web serà una forma més. 
 
El Sr. Jordi Lobo fa un parell de comentaris. Respecte als infants diu que escoltar no 
vol dir donar-los el poder de decidir. L’altre tema és de les entitats de persones amb 
discapacitat, diu que el districte de Les Corts sempre ha estat, no ja últimament, sinó 
des de l’època del Llongueras, l’Hereu i tots els diferents, un districte especialment 
sensible a escoltar les necessitats que poden tenir les persones amb discapacitat 
funcional. Que fa que se sentin escoltades, cuidades i mimades, que espera que el 
nou equip continuï en aquesta línia com s’ha constatat. 
 
El senyor Alejandro Arias explica que el seu prec és individual i del barri de Maternitat i 
Sant Ramón. El tema dels pressupostos està d’acord amb el Sr. Alonso, tant de bo 
s’haguessin aprovat, que li agradaria veure un seguiment de com es van realitzant 
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aquests pressupostos i per què no, també potser tenir dret a decidir en alguna part de 
pressupostos. O sigui, que hi hagués un percentatge determinat del pressupost que es 
pogués consultar també a la ciutadania cada any més o menys a què s’aplica. És una 
proposta que fa temps que es demana. En la qüestió del PAD presenta tres moments, 
el abans, el ara i el després. Parla d’abans perquè evidentment els PADs es porten 
anys fent-los i hi ha documents anteriors al 2011-2015, evidentment hi ha tot un 
document desenvolupat i fins i tot el 2013 una publicació de com s’anava a 
desenvolupar aquest PAD, quines eren les negociacions que s’havien fet. Abans de 
parlar del PAD actual, li agradaria tenir la resolució del que sí que s’ha desenvolupat 
fins al 2015 i a partir d’aquí recuperar coses que no s’han fet, que sí que s’han treballat 
durant molt de temps i que potser és important posar-les en disposició de la ciutadania 
per veure en aquest moment quin és el suport que tenen aquestes idees.  Del moment 
d’ara diu que s’està comentant posar una mica més d’accés digital a les plataformes 
de votació per veure la participació. Però la idea que no aprova és el tema de que les 
associacions tindran molt més pes que les propostes individuals. Des del seu punt de 
vista, haurien de tenir el mateix pes perquè només és una idea, en la qual una 
associació pot portar tots els seus associats que la votin i potser una idea és igual o 
millor de bona que la d’una persona individual que també té dret  a  que la votin gent 
d’altres associacions o d’associacions diferents. Considera que si es fa una web en la 
qual es pugui votar sense aquest  pes  específic  d’un col·lectiu associat, creu que no 
s’està realment fent una participació correcte. Demana que cada any o cada dos anys 
es faci un seguiment per veure com es transforma el PAD i s’informi. Perquè el tema 
d’informació considera que no és l’adequat ja que encara no hi ha penjat cap acta dels 
consells de districte que s’han fet fins ara i només dues de l’audiència pública. 
Sol·licita que es pengin  les actes perquè la ciutadania pugui consultar-les a la web. 
 
El gerent Sr. Joan Cambronero contesta que aquest districte va ser un dels que va 
tenir el PAD aprovat i per tant una de les obligacions és rendir comptes de com va 
avançant i que a través de plenaris o d’alguns òrgans s’ha anat fent. Hi ha un 
document de tot el que s’ha fet i el que no s’ha fet. Aquesta informació es penjarà. 
Respecte al tema de les actes explica que s’està treballant per penjar-les i actualitzar-
les i fer que aquest sigui un procediment fàcil i amb la freqüència adequada. 
 
El Sr. Alejandro Arias torna a insistir sobre el tema de que una idea d’un ciutadà 
qualsevol té el mateix pes que una idea d’una associació o entitat.  
 
La regidora Sr. Laura Pérez diu que està d’acord amb que s’han de valorar totes i que 
per tant el pes de les individuals s’hauria de tenir en compte, experts de l’Ajuntament 
de Barcelona diuen que quan venen unes persones que representen a 50 més i que 
per tant ells han fet l’esforç de reunir-se abans amb aquelles 50 persones i aquella veu 
no és una veu individual, ha de tenir un cert pes que aquesta persona no està parlant 
per ella a nivell individual sinó que representa un número de persones i  és una idea 
treballada en conjunt amb altres. Però això no vol dir que el pes individual no es reculli.  
 
El Sr. Fidel Espiérrez parla a nivell particular però amb sensibilitat cap a les persones 
amb discapacitat. En el PAD anterior havia alguns projectes que estaven referits al 
tractament o la problemàtica de persones amb discapacitat, per això  abans de 
començar aquest nou PAD voldria que es recuperés l'última actualització, que és de 
desembre del 2013 i es digués quins projectes que estaven en procés es cancel·len i 
per quin motiu o quals continuen endavant.  
 
La regidora Sra. Laura Pérez contesta que la idea dels informes és per saber a qui va 
dirigit el tràmit i en quina situació es troba. Perquè de vegades hi ha temes que poden 
ser competència estatal, i per tant informa a aquell veí o veïna que ha fet una carta al 
Ministeri de Cultura per exemple. Comenta que els veïns i veïnes presenten les 
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sol·licituds per cartes, per correu electrònic, truquen per telèfon a la secretària, a la 
consellera tècnica depenent del tema. S’intenta donar diferents vies perquè cadascú té 
una manera de comunicar-se i s’adapten.  
 
Sobre el PAD comenta la regidora Sr. Laura Pérez que mirarà el document 
d’avaluació, ja que entén que el 2013 no està actualitzat i per tant s’haurà de buscar 
un al 2015, per analitzar quin és el contingut d’aquest document. I quan estigui el PAD, 
es podrà veure perfectament quins són els projectes que s’han actualitzat.  
 
La Sra. M Assumpció Blanco proposa fer una reunió a cada barri amb els veïns i 
veïnes. I comentar les propostes que  es portin. 
 
La regidora Sra. Laura Pérez explica que s’ha publicat avui la proposta de 
l’Ajuntament, s’ha presentat públicament, està penjada, que no es pretén que hi hagi 
sorpreses al final. Hi ha una aposta clara del PAD, s’ha treballat en el document. Que 
el procés de participació serà diferent, que hi haurà altres veus perquè entenen la 
participació d’una altra manera, més enllà dels espais físics on venen unes quantitats 
d’entitats i on ja es coneixen. També es vol arribar a gent que no ve mai i que la seva 
veu és important també,  per tant el procés serà diferent. Comenta  que el  dia de Pare 
Manyanet es va fer una reunió on es van agafar propostes, el  dia  del  consell  de  
barri  es  van  agafar  propostes,  també  el dia  de l’audiència pública.  O  sigui en 
realitat aquest primer document ja té una base d’haver escoltat als veïns i veïnes, no 
ve de l’oficina directament. Aquesta és la base del document que ara està en marxa.  
 
La senyora Maite Melich parla en representació de La Marea Pensionista. Explica que 
van presentar un document al ple de l’Ajuntament i ara parlen als diferents districtes. 
Saben que les persones grans i sobretot la majoria dels jubilats, que representa un 4% 
de la comunitat catalana. No estan  registrats ni acomodats amb una quantitat de 
mancances que tenen i amb aquest cas en defensa de la dona. Van fer uns precs, els 
quals volen que constin a les Corts, que es faci un grup de treball i que puguin dirigir-
se personalment al districte, demanen les garanties de la vida digna,  un estudi i 
seguiment de la precarietat en el nivell de l’economia, sobretot en aquest cas de les 
dones, amb les visites que siguin pertinents, el temes de l’aigua, el gas. Hi ha molta 
mancança amb la targeta rosa que volen implementar i a una persona que només té 
una pensió de 600€, no se li dóna. I sobretot, que això és molt important, que quedi 
constància que cada vegada la mancança econòmica a través de les pensions. Els 
ajuntaments, en aquest cas els districtes haurien de participar amb ells. Finalment 
entrega una còpia del document a la secretaria Sra. Meritxell Cusí i explica que han 
presentat l’original per registre.  
 
Seguidament el president dóna la paraula a la Sra. Adela Agelet. 
 
La Sra. Adela Agelet diu que s’està parlant de participació i sol·licita que qualsevol 
actuació per part de l’Ajuntament la qual tingui una afectació sobre un veïnat, no 
s’aprovi, o no tiri endavant si no té prèviament constància de que aquest veïnat sap el 
que li passarà. Parla d’un tema molt concret que són les obres del carrer Remei, on hi 
ha uns veïns que no han sabut res del que els hi anava a passar fins que han vist que 
els camions treien runa. Comenta que això s’ha tramitat a través del districte, i pels 
motius que siguin, ningú els hi ha fet arribar als veïns que la seva situació d’habitatge 
es modificaria per culpa d’aquestes obres. Creu que aquesta participació també ha de 
tenir aquest aspecte de responsabilitat de l’Ajuntament de transparència i de prestar 
atenció als veïns i ciutadans. Demana un compromís que no hi haurà mai una actuació 
que no hagi passat per aquest tràmit que potser s’ha obviat, és a dir, no s’ha participat 
per desconeixement, però que en tot cas l’Ajuntament ha de donar aquesta possibilitat, 
perquè si no es poden trobar amb exemples molt difícils de corregir en un futur.  
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La regidora Sra. Laura Pérez contesta que  la reunió que es va fer a Casa Gran dóna 
sortida al llistat de temes que es van parlar, des del bicing, targeta rosa, participació, 
temes de pobresa energètica. Considera que s’està treballant en aquesta línia. I diu 
sobre el tema que comenta la Sra. Adela Agelet que és obvi i necessari, que aquesta 
ha de ser la manera de treballar. Que en aquest districte hi ha varis exemples, de 
llicències que necessàriament per llei tiren endavant i no s’ha tingut en compte 
informar dels processos als veïns, ja que existeixen fases d’al·legacions, i per tant, 
després no es té la capacitat legal d’aturar processos o de prendre decisions perquè ja 
estan reglamentades. Acaba agraint l’assistència a tots i a totes. 
 
Finalment el president s’acomiada dels assistents i, no havent-hi més intervencions ni 
preguntes i essent les 19.35 hores, aixeca la sessió, del que certifico. 
 
 
 
 Vist-i-plau 
 El president       La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López     Meritxell Cusí Pérez 
 


