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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
93 402 70 00 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat  
www.lameva.barcelona.cat/lescorts 
 

 
ACTA núm. 2/2017 

 
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 19.00 hores del dia 21 de novembre de 2017, 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, Sra. Sonia Reina Sánchez, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans, Sra. Míriam Casanova Domenech, Sr. Carlos Hornero i Sr. Marc 
Faustino Vidal. El gerent del Districte, Sr. Joan Cambronero Fernández, la directora de 
serveis generals, Sra. Cristina Suñé Ruiz; la responsable de Democràcia Activa a les 
Corts, Sra. Eva Albadalejo Mur i 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. Sra. Eulàlia Reguant Cura, Im. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña i Im. Sr. Alberto Fernández Diaz, el regidor del Districte Im. Sr. Agustí 
Colom Cabau i els consellers Sr. Xavier Cañigueral González i Sr. Jesús Castell Devís 
 
Assisteixen també els senyors i senyores Adela Agelet, Eduard Català de l’Associació 
de veïns de “El Raco de les Corts”, Daniel Fernández, Alejandro Arias, Jose Luís 
Calvo Fidalgo i Ramón Arcau 
 
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.- Informar el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 
 
3.- Informar sobre l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana aprovat 

definitivament al Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 6 d’octubre de 
2017 i publicat al BOPB el dia 30 d’octubre de 2017 

 
4.- Precs i preguntes. 
 
 

El president dóna pas al primer punt de l’ordre del dia. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
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El president pregunta als membres si desitgen presentar algun comentari al text de 
l’acta corresponent a la sessió anterior, que es considera llegida per conèixer-la amb 
antelació i, trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 
 

2.- Informar el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 
 

El president Francisco Sierra passa al segon punt de l’ordre del dia, que és informar el 
pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, i amb aquet motiu 
dóna la paraula al gerent del Districte senyor Joan Cambronero. 
 
El senyor Cambronero comença la seva intervenció indicant  que potser la presentació 
no s’hi veurà bé ja que la lletra és molt petita, però que els assistents tenen tota la 
documentació en paper. Informa que primer farà  la presentació i que al finalitzar  els 
assistents podran plantejar tots les peguntes que vulguin. Exposa que la primera part 
d’aquesta presentació fa referència als pressupostos de la ciutat de Barcelona i en una 
segona part es comentaran els pressupostos del Districte. Inicia la seva exposició 
parlant dels ingressos per capítols del pressupost 2018, i mostra la primera taula en 
què apareixen els pressupostos inicials des de 2015 fins a l’inicial del 2018. 
Comentarà el pressupost inicial de 2018 i la variació respecte al pressupost inicial del 
2017. En quant a impostos directes, 1.075,0 milions d’euros amb una variació de 3,4% 
respecte any passat. Impostos indirectes, 76,7 milions d’euros amb 25,9% de variació. 
Taxes i altres ingressos, 270,6 milions d’euros amb una disminució del 3,4%. Aquesta 
disminució és una estimació que es fa dins del pressupost i que ve donada 
principalment per disminucions per interessos, infracció d’ordenances i taxes. 
Transferències corrents, 1.084,3 milions d’euros, el que representa una variació d’un 
0,1%. Ingressos patrimonials amb un total de 54,2 milions d’euros, el que representa 
un 28,8%. Aquest apartat fa referència als lloguers, concessions, drets de superfície i  
cànons. En quan Ingressos corrents (capítols de l’1 al 5), 2.560,9 milions d’euros que 
representa un 2,2% d’increment. Venda d’inversions reals, al 2018 hi ha una 
disminució de 3,9 milions d’euros, el que representa una disminució de 97,5%, aquest 
capítol fa referència a la venda de solars i d’habitatges. Transferències de capital 39,5  
milions d’euros, és a dir, una variació positiva de 162,1%, aquest apartat fa referència 
als convenis amb la Diputació de Barcelona i Fons europeus. En quant a  Actius 
financers hi ha una disminució de 5 milions d’euros, un 100%, perquè no n’hi havien, 
és la totalitat de l’any passat. En passius financers 139,5 milions d’euros  que 
representa una disminució del 32,2%. Tot això fa un total  d’ingressos (capítols de l’1 al 
9) de 2.740,0 milions d’euros i una variació positiva de un 0,1%. Aquestes són les 
dades d’ingressos de l’Ajuntament. Seguidament fa referència dels acompliments dels 
objectius financers, que es basen en les regles de l’estabilitat (dèficit zero), de la 
sostenibilitat (deute financer per sota dels ingressos corrents), una capacitat d’inversió 
(estalvi brut major o igual al 15% d’ingressos corrents) i una liquiditat (temps en què es 
garanteix el pagament a proveïdors) que és entre 23 i 27 dies en el Districte i de 30 
dies a l’Ajuntament. A continuació explica la següent diapositiva en què apareix 
l’increment de la despesa corrent i de capital any a any i indica que l’increment ve 
donat en milions d’euros, no en percentatge. Exposa que la diferència entre 2017 i 
2018 en despeses corrents és de 59,1 milions d’euros i en despeses de capital 
l’augment és de 3,8 milions d’euros. Respecte a les despeses per capítols del 
pressupost del 2018: la despesa de personal té una variació de 3,5%, que representa 
13,1 milions d’euros d’increment; les despeses corrents de béns i serveis tenen també 
un increment de 7,5 milions d’euros, el que representa un 1,1% de variació respecte la 
despesa de l’any passat; les despeses financeres (interessos) disminueixen en 5,7 
milions d’euros, és a dir, una variació negativa del 25,7% respecte a 2017; les 
transferències corrents 19,1 milions d’euros, que representa una variació positiva d’un 
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1,8%; el fons de contingència 25,2 milions d’euros, que és una variació d’un 184,8%. 
Aquest concepte té a veure amb les despeses imprevistes i la incorporació dels 
romanents. En quant als actius financers s’incrementen en 15,8 milions d’euros que 
correspon al 56,4%. En passius financers hi ha una disminució de 74,9 milions d’euros, 
que representa una disminució del 58,6%. Operacions financeres (capítols 8 i 9), que 
és l’acumulat dels dos apartats anteriors, presenten una disminució de 59,1 milions 
d’euros, que representa un decrement del 38,0%. Finalment, les despeses dels 
capítols 1 al 9 amb una variació positiva de 3,8 milions d’euros que és una variació 
respecte al 2017 d’un 0,0%. Passa a comentar la següent taula que es refereix a la 
despesa per l’orgànic, o sigui pel territori. Aclareix que als imports d’aquest pressupost 
hi ha l’anomenat el captiu i el propi, és a dir, hi ha una part del pressupost de 
l’Ajuntament que ve al Districte, però no la totalitat d’aquests diners traspassats al 
Districte són gestionats directament des d’aquí, ja que hi ha diners que passen de 
l’Ajuntament al districte i des d’aquí es fa una transferència de capital als instituts, com 
per exemple l’Institut de Serveis Socials, o altres organismes de l’Ajuntament. En 
quant a despeses per orgànic, al Districte de les Corts l’any 2017 el pressupost van ser 
de 12,5 milions d’euros i passen a 12,4 milions d’euros pel 2018.  El total de districte la 
variació de pressupost és de 0%. D’altra banda Presidència i Economia disminueix 
136,2 milions d’euros, el que representa un 37,8%. Ecologia Urbana s’incrementa 
144,6 milions d’euros que representa un 40,5%. Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència presenta una variació negativa d’1,8 milions d’euros, -3,0%. Remarca la 
Importància de la despesa en recursos en l’ampliació de les plantilles municipals dels 
districtes i de l’Ajuntament, que augmenta 20,7%, és a dir, 21,7 milions d’euros. En 
total els capítols 2 i 4 representen un increment de de 26,5 milions d’euros, que 
representa un increment de 1,5%.  
 
A continuació enumera la distribució de les despeses de capital (inversions) per àmbits 
de l’Ajuntament: Cultura 19,3 milions d’euros, Educació 42,0 milions d’euros, Esports 
21,1 milions d’euros, Habitatge és la segona partida on hi ha una distribució  de capital 
més important de 72,7 milions d’euros, Mobilitat 29,2 milions d’euros, Pla de Barris 
27,4 milions d’euros, Social 28,6 milions d’euros, TIC 29,0 milions d’euros, 
Desenvolupament Econòmic 23,1 milions d’euros, Béns Municipals 13,9 milions 
d’euros, Sostenibilitat 33,2 milions d’euros, Expropiació i altres 48,1 milions d’euros, 
Urbanització i Espai Públic de Districte (la major despesa de capital) 94,3 milions 
d’euros. Això fa un total de 482,0 milions d’euros. Seguidament assenyala les 
principals inversions amb una major despesa de capital: traspàs al Consorci 
d’Educació pel manteniment dels centres educatius en obres i millores, amb una 
despesa de 12.028.840,02 euros, vialitat de la Plaça de Les Glòries, construcció del 
túnel dels carrers Castillejos i Badajoz, amb una inversió de 10.792.506,00 euros. Per 
complementar aquestes dades, informa que poden consultar l’apartat de transparència 
a la web de l’Ajuntament. 
 
Després mostra la gràfica de l’evolució de l’estalvi brut, que era d’un 15,9% al 2017 i 
d’un 15,0% al 2018. Remarca que malgrat aquesta petita disminució es mantenen les 
regles d’estalvi marcades per l’estabilitat financera de l’Ajuntament. Passant a 
l’evolució de l’endeutament, es manté pràcticament igual: ha evolucionat de forma 
lineal des del 2015 (33,0%), 2017 (32,8%) i 2018 (32,7%).  
 
Quant pressupost de despeses pròpiament del Districte de les Corts s’ha d’indicar que 
pel que fa a les despeses desglossades per capítols; al capítol 1, despeses de 
personal, la variació entre 2017 i 2018 ha estat de 378.296,47 euros, com a 
conseqüència del Pla de recursos humans s’han incorporat a la plantilla del Districte 
vuit efectius. Al capítol 2, despeses de béns corrents i serveis, s’ha produït una 
variació de 141.748,78 euros que suposa un 1,68%; el capítol 4, transferències 
corrents, ha disminuït un 4,79%, que correspon a 194.404,70 euros. Aquesta variació 
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ve donada per una transferència del Contracte Programa IMI que s’ha fet a l’Àrea 
Central per tal que assumeixi la contractació del servei l’Institut Municipal.  
 
En el capítol d’inversions reals (propi) del capítol 6, que correspon a les actuacions 
que s’executa directament pel Districte, ha representat un augment de 119.319,56 
euros, que és un 31,16% respecte a l’any passat. Aclareix que, als districtes, cada 
vegada més els encarregats de fer les obres són les empreses municipals BIMSA o 
BAGURSA, executant la majoria de la despesa territorialitzada en els districtes. En 
quant l’apartat Altres Operadors d’aquest mateix capítol 6, la proposta de pressupost 
per l’any 2018 és de 9.258.827,01 euros de despesa en inversió., Explica que aquesta 
inversió no l’executa el Districte sinó que està territorialitzada i que passa al Districte 
de les Corts. L’increment d’aquesta partida és de 231.586,47 euros, que representa un 
2,57%. Avança  que més endavant detallarà aquest import. 
 
A continuació exposa la comparativa per programes del capítol 2, despeses en béns 
corrents i serveis. En aquesta diapositiva apareix la llista de béns i serveis, però 
adverteix que llegirà els conceptes amb variació positiva o negativa, i n’explicarà les 
raons. Protecció i Millora del Medi Ambient, amb una disminució de 42.000,00 euros, 
en aquest partida estava el projecte superilles, i la disminució s’ha produït perquè a 
l’any passat ja es va invertir per  fer un estudi de mobilitat per analitzar la mobilitat i 
afectacions que hi havia en el territori (impacte en la recollida, accessos als guals, 
càrrega i descàrrega comercial) en cas de la implementació de les superilles. 
L’anomenat estudi es va fer al 2017 i per tant ja es va fer la despesa. Comenta que el 
projecte de la superilla torna a aparèixer al capítol 6 on es veu un important augment 
perquè al 2018, en la fase de desenvolupament, s’executaran les obres per la millora i 
urbanització dels carrers afectats per la superilla. La disminució  de 19.706,39 euros 
en la Promoció Social no vol dir que hagin disminuït els projectes, més bé al contrari. 
Informa que en aquest capítol de Promoció Social hi ha la imputació de les licitacions 
dels serveis, en aquest cas la licitació dels Casals de Gent Gran, que va obtenir una 
reducció important per part del gestor, i aquest estalvi ha permès incrementar altres 
projectes. Anticipa que tot allò que explicarà al capítol 2 al final fa una suma zero, i per 
tant la major eficiència en la gestió o en les prioritats de projectes, o per la seva 
finalització, permet la redistribució en altres capítols. A Protecció de la Salubritat 
Pública, hi ha una reducció de 15.000,00 euros, 51,72%, principalment per un 
reajustament en la despesa en mesures de prevenció, tallers i sensibilització en l’àmbit 
en l’àrea de gossos. Aquest estalvi s’ha donat perquè s’ha traslladat aquesta despesa 
al Departament de Medi Ambient de l’Àrea Central, qui són els que ara realitzen la 
campanya, tasca que abans es duia des del Districte. Serveis Complementaris 
d’Educació, amb un decrement de 18.456,00 euros (25,36%), la baixa ve donada 
perquè ja s’ha inaugurat el Camí Escolar, i quant a Promoció Cultural, hi ha una 
variació negativa de 9.448,30 euros, provocada perquè una sèrie de projectes es 
pagaven a través del capítol de béns i serveis. Un exemple és la promoció de La 
Caldera, que ara és un conveni. Les instal·lacions d’ocupació del temps lliure amb un 
gran increment de percentatge, 1.506,63%, que correspon a 180.795,18 euros. Explica 
que en aquesta partida ha succeït al contrari que a l’anterior: s’ha traspassat al capítol 
2 del pressupost inicial de l’Ateneu de fabricació i l’increment de la dotació, perquè 
aquest programa de gestió es preveia que fos una concessió de servis (capítol 4) ara 
ha tornat a contracte de serveis. El Desenvolupament Empresarial ha augmentat 
7.350,00 euros per haver afegit noves partides al Programa de Suport al Comerç de 
Proximitat. En quant l’Administració General, augmenta 41.714,29 euros, un 16,09%, 
pel traspàs del capítol 4 al 2 pel contracte del servei de printing. Informa que abans hi 
havia una transferència  del Districte a l’IMI que licitava el contracte de serveis. Al 
finalitzar el contracte s’ha de licitar novament  però pel 2018 es farà directament des 
del Districte,  i per tant aquesta dotació que estava en capítol 4 ha de passar al capítol 
2. La Participació Ciutadana i Associativa augmenta en 10.000,00 euros i en un 
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41,67%. Aquest pressupost es destinarà bàsicament a dos projectes participatius que 
s’implementaran durant el 2018: el procés participatiu de la urbanització de la zona 
verda de la Colònia Castells i la memòria històrica, i per últim la finalització del procés 
participatiu del Pla d’Equipaments del Districte amb l’eina digital. Atenció als Ciutadans 
- Comunicació Corporativa, augmenta en 6.500,00 euros que és un 8,58%, bàsicament 
per una línia d’actuació d’acompliment del PAD que és la promoció de la participació 
de col·lectius en canals de comunicació. Declara que al PAD hi ha una línia oberta per 
facilitar que els col·lectius puguin tenir eines de participació digital. En global, al capítol 
2, entre els 8.432.957,60 euros de 2017 i els 8.574.706,38 de 2018, hi ha un increment 
de 141.748,78 euros que correspon a l’1,68%. A continuació exposa el capítol 4 
Transferències Corrents. Comença per la Promoció Cultural que s’incrementa en 
35.700 euros, 159,38%. Recorda que en aquest apartat hi ha una transferència de 
diners entre els capítols 2 i 4. Aquí l’augment correspon bàsicament a La Caldera, que 
abans era un servei que es facturava i ara és un conveni, i pel conveni del CIM 
(Concurs Internacional de Música). Declara que a l’apartat d’instal·lacions d’ocupació 
del temps lliure succeeix al contrari que a l’apartat anterior: hi ha una variació negativa 
de 139.383,32 euros, -17,77%, que correspon al pressupost inicial de l’Ateneu de 
Fabricació que passa del capítol 4 al 2. En el programa de festes populars hi ha un 
augment d’un 312 % que són 6.240,00 euros, i que bàsicament correspon a la 
transferència al capítol 4 de la subvenció extraordinària del projecte d’Oriol Canals. En 
instal·lacions esportives hi ha un increment de 12.728,58 euros que és un 51,05%, que 
correspon a un increment de la subvenció de la concessió de la instal·lació esportiva 
Pavelló Illa. El desenvolupament empresarial decreix 99,86%, ja que aquesta despesa 
es reassigna al capítol 2 de bens i serveis des del capítol 4 de transferències corrents. 
Quant a Participació Ciutadana, s’incrementa la convocatòria de subvencions amb 
2.450,00 euros, per tant l’1,25%. El programa atenció als ciutadans i comunicació es 
minora en 6.500,00 euros que s’han reassignat al capítol 2. Igual succeeix a l’apartat 
de comunicacions internes, en què s’ha fet la transferència del Contracte Programa IMI 
que es centralitza al capítol 2. Finalment posa l’accent en el fet de què la disminució en 
el total del capítol 4, que en part ve donada perquè al restar entre els capítols 2 i 4 
apareixen els 52.000 euros que s’ha comentat que havien disminuït al total. Al capítol 
4 el pressupost 2017 és de 4.060.522,45 euros, el pressupost 2018 3.866.117,75 
euros i la variació de -194.404,70 euros que correspon a una disminució del 4,68%.  
 
I per acabar l’exposició dels pressupostos, es refereix a la gran àrea de despesa del 
Districte, el capítol 6, Inversions En primer lloc menciona les despeses anomenades 
pròpies, que són les executades des del Districte, 502.293,45 euros. Declara que 
aquesta quantitat inclou la reserva de contingents, manteniment (el dels equipaments 
de Les Corts que es fan des de les brigades de manteniment del Districte) i 
l’equipament de béns mobles (material de béns i reposició que es fa des del Districte, 
adquisició de mobiliari o informàtica per qualsevol equipament propi). En segon lloc, 
parla de la territorialització del capítol 6, és a dir, de les inversions no executades 
directament pel Districte però sí territorialitzades en el territori. Millores d’Equipaments 
Esportius 25.000,00 euros. L’adequació i construcció de l’Espai Jove de les Corts a 
l’espai de Tomasa Cuevas, 2.310.000,00 euros. El Pla de Manteniment Integral de les 
Corts en quant a redacció de projectes, 145.000,00 euros.; redacció de projectes 
d’equipaments de Districte 26.680,15 euros. Les obres de millora i renovació de 
carrers del Districte, que són 1.105.908,79 euros i que s’executen als següents 
carrers: Aviació, Fígols, Tubella, Ardena i Comtes de Bell-Lloc. Urbanització de carrers 
dins de l’àmbit de la superilla: Conxita Supervia amb 880.000,00 euros, Regent 
Mendieta amb 345.000,00 euros, Benavent amb 364.124,71 euros i Pisuerga amb 
1.717.113,41 euros. Redacció del projecte de millora de la Caserna de la Guàrdia 
Urbana, ampliació de les seves instal·lacions i adequació de l’accessibilitat, amb 
60.000,00 euros. Una part de l’expropiació de la Colònia Castells amb 1.499.999,95 
euros, que correspon a la finalització d’aquesta execució pel 2018. La redacció del 
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projecte de l’Escola Anglesola que s’ha licitat, 350.000,00 euros. I millores i adequació 
del Monestir de Pedralbes, 430.000,00 euros. El total d’inversions al Districte de les 
Corts sumen 9.761.120,46 euros. I acaba comentant la comparativa del capítol 6 entre 
els anys 2017 i 2018, que presenta un increment del 3,73% que són 350.906,03 euros. 
Finalment agraeix l’atenció i convida als assistents a fer les preguntes que calgui. 
 
El president dóna la paraula al conseller Antoni Coll que vol fer un aclariment del 
pressupost. El conseller comença agraint la claredat amb què el senyor Joan 
Cambronero ha exposat l’assumpte dels pressupostos i afegeix que vol explicar el 
moment en què es troba la seva aprovació. El pressupost és una proposta presentada 
pel Govern Municipal i aprovada el dia 14 a la Comissió d’Economia. En aquest 
moment, està obert el procés d’al·legacions, discussió i acords entre els diferents 
grups polítics, per tal de què es pugui aprovar a l’últim Plenari  de l’Ajuntament de 
Barcelona del present any. Declara que s’ha d’informar el Pressupost al Plenari de 
Districte, i que així es farà.. 
 
El President complementa la informació proporcionada pel conseller Antoni Coll afegint 
que es va aprovar inicialment amb els vots dels grups  PSC, GDM i Bcomú, i amb 
l’abstenció d’ERC.  
 
A continuació dóna la paraula al senyor Alejandro Arias que demana si a internet es 
pot consultar la informació corresponent al Districte. . 
 
La senyora Cristina Suñé respon que l’endemà a primera hora s’hi penjarà el 
document del pressupost del Districte i es farà un enllaç amb la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona on es podrà consultar tota la documentació. 
 
La consellera Míriam Casanova s’interessa per l’increment dels lloguers de 100.000 a 
150.000 € que apareix en el llibre verd. Es refereix també als apartats de cobriment de 
pistes poliesportives i Casal de Joves, que ja apareixien a 2017 i ara hi tornen, en el 
segon cas amb una inversió de 2,3 milions d’euros. S’interessa per aquestes dues 
obres. 
 
La Sra. Suñé explica que la informació en el llibre verd incorpora també l’arrendament 
de bens mobles, no només arrendament d’immobles. Fa referència al comentat pel 
Gerent en relació a la modificació de capítol 4 a 2 de la dotació de pressupost (45.000 
euros) corresponent a la licitació de l’arrendament dels equips d’impressió, copia i 
escaneig del maquinari del districte que es licitarà al 2018 des del Districte, no des de 
l’IMI. Anuncia que en aquest moment s’està licitant i esta publicada a la plataforma de 
la Generalitat. La despesa pel dos  arrendaments de locals es manté igual. 
 
El gerent Joan Cambronero respon a la qüestió de les obres a l’Espai Jove. Afirma que 
és la redacció del projecte qui determina l’import de l’obra, i quan se’n fa la licitació es 
fa pública. Reflexiona sobre el fet de què hi ha reformes d’equipaments que són més 
cares que una obra nova, i posa com exemple una antiga nau industrial que s’haurà de 
revisar i reforçar l’estructura, a més de l’obra en si.  
 
La consellera Míriam Casanova pregunta sobre el projecte de l’Escola Anglesola.  
 
El gerent Joan Cambronero aclareix que és el Consorci d’Educació qui està redactant 
el projecte de l’escola Anglesola i per tant se l’hi ha transferit la dotació. 
 
Després d’un breu diàleg entre la senyora Casanova  i el gerent Joan Cambronero 
sobre qui ha de sufragar aquest cost, el gerent informa que és el Consorci d’Educació 
l’executor i que és l’Ajuntament qui s’encarrega de les despeses d’aquest concepte, 
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que en formen part de l’aportació que hi fa l’Ajuntament dins del 40% en què hi 
participa. 
 
El president Francisco Sierra passa al següent punt de l’ordre del dia que és informar 
sobre l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, i dóna la paraula al 
conseller Antoni Coll. 
 
El conseller Antoni Coll diu en primer lloc que aquest punt l’ha posat a l’ordre del dia 
aprofitant que es convocava el Consell Ciutadà per explicar els pressupostos. Recorda 
que la qüestió de les normes s’ha explicat en diferents àmbits (Consells de Barri i en 
una sessió específica amb les entitats), i per tant considera que la gran majoria dels 
assistents ja han sentit parlar de la proposta. Anuncia que el Reglament de 
Participació Ciutadana s’ha aprovat al darrer Plenari de l’Ajuntament celebrat el dia 6 
d’octubre, i publicat al BOPB del 30 del mateix mes, i per tant ja està vigent. Pensa 
que no caldrà tornar a explicar les normes ni els canvis produïts, però insisteix que si 
és necessari tornarà a fer-ho. Presenta a la senyora Eva Albadalejo, la referent de 
l’Àrea de Participació al Districte. Exposa que el reglament pretén clarificar i definir els 
processos participatius i les fórmules per poder participar-hi i fomentar la democràcia 
directa mitjançant les consultes ciutadanes i recorda que aquestes fins ara no estaven 
regulades. Les noves normes volen ser inclusives i entenen la participació com un 
dret. També s’estableixen sistemes de garantia. Expressa que els processos 
participatius han de comptar amb un Grup Impulsor, un Òrgan Gestor, una Comissió 
de Seguiment i una Comissió Assessora. Els processos participatius poden ser iniciats 
des de l’acció del Govern o des de la iniciativa ciutadana. Els òrgans de participació 
continuen sent els mateixos, territorialitzats per districtes i per barris: Consells 
Sectorials, Consells Ciutadans i Comissions concretes de treball (creades mitjançant 
acords o pactes per temes determinats) i les Audiències Públiques. Destaca 
fonamentalment la iniciativa ciutadana i les consultes ciutadanes perquè són els 
aspectes que més s’han renovat. Explica que la iniciativa ciutadana és una proposta 
de la ciutadania mitjançant la recollida de signatures, i que es pot fer al ‘àmbit de ciutat 
o de districte. Es poden demanar assumptes com la inclusió de punts a l’ordre del dia 
en consells i òrgans de participació, la posada en marxa de processos participatius, la 
creació de nous òrgans de participació, l’aprovació o modificació d’una norma 
municipal, la convocatòria d’una consulta i la convocatòria d’un Consell de Barri, un 
fòrum veïnal, una audiència, etc. Quantifica les signatures necessàries en l’àmbit de 
ciutat (des de 15.000 per fer una consulta ciutadana o per modificar una norma, fins a 
les 3.750 per incloure un punt a l’ordre del dia en el Consell de Ciutat) i en l’àmbit de 
districte, en concret al de les Corts (2.000 per demanar una consulta o un canvi de 
normes, 1.200 per processos i òrgans, 800 per audiències i 400 per punts de l’ordre 
del dia). La recollida de signatures es fa mitjançant uns fedataris que donen fe de què 
s’han complert tots els requisits per garantir que les persones signants són els que 
tenen dret (veïns de la ciutat o el districte majors d’edat). Afegeix que després de les 
al·legacions s’ha incorporat la modulació de signatures quan es demanen en més d’un 
districte, és a dir, per exemple quan es demanen signatures en dos districtes es 
rebaixa el 10%, si són nou els districtes un 55%. Descriu els efectes de la recollida de 
signatures: quan es demanen punts de l’ordre del dia es fa efectiu a la següent sessió 
de l’òrgan corresponent; quan es demana un procés de participació és obligatori 
convocar-lo; quan es demana la creació d’un òrgan de participació s’ha de traslladar a 
l’òrgan competent i requereix un informe del Consell de Ciutat; quan es demana la 
convocatòria d’una Audiència Pública o d’un Consell de Barri és obligat convocar-los; 
quan es demana l’aprovació o modificació d’una norma s’ha d’ordenar la seva 
tramitació; quan es demana una consulta aquesta s’ha de celebrar, prèvia consulta al 
Consell Municipal que només pot denegar-la en cas de què vulneri algun ordenament 
jurídic. Interromp la seva exposició per demanar disculpes per la precipitació en 
l’explicació, i avisa que posteriorment presentarà la web de participació on l’explicació 
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és molt didàctica. Continua parlant dels processos participatius: un procés participatiu 
és aquell que posa qualsevol assumpte que sigui d’interès en un territori a discussió i 
debat entre les entitats i els veïns d’una zona. Se’n pot fer sobre qualsevol tema, per 
fer un diagnòstic o qualsevol idea que es vulgui posar en coneixement de la 
ciutadania, i se’n fa a través de l’Ajuntament o a través d’una iniciativa ciutadana 
mitjançant la recollida de signatures i pas pel Consell de Ciutat. Passa per les fases 
d’informació, diagnosi, debat, retorn i seguiment. Per la governança d’un procés 
participatiu són necessaris un Grup Impulsor format per l’òrgan administratiu (Districte 
o Ajuntament), el responsable de la Comissió Promotora (quan el procés s’hagi 
promogut des de la iniciativa ciutadana) i els òrgans responsables. La Comissió 
Assessora, que està integrada per sis persones expertes escollides pel Consell de 
Ciutat, i que és l`’òrgan consultiu per tal que el procés es porti a terme amb totes les 
garanties segons la normativa vigent. La Comissió de Seguiment està integrada per la 
ciutadania i pel personal tècnic municipal, i vetlla pel correcte funcionament del procés 
respecte al compliment de totes les fases previstes. I la Comissió d’Empara, que és 
aquella on qualsevol persona pot acudir per fer una consulta o per advertir de 
qualsevol error detectat en el procediment. Respecte als òrgans de participació, 
comenta que bàsicament continuen sent els mateixos (Consells Sectorials, Consell 
Ciutadà, Audiència Pública i Consells de Barri), però el nou reglament estipula que 
s’haurà d’obrir un procés a cadascun dels districtes per fer una diagnosi, valoració i 
proposta de millora del seu funcionament. Pensa que el temps per aquest procés és 
d’un any a comptar des de l’aprovació del reglament. Aquestes possibles millores 
s’incorporaran a les normes reguladores de participació de cada districte. Referint-se a 
la consulta ciutadana, expressa que és el canal per determinar les decisions dels 
ciutadans sobre temes que es creguin importants en la ciutat mitjançant el vot directe. 
És impulsada des de la iniciativa municipal o ciutadana presentant el nombre de 
signatures necessàries. Les persones que poden signar aquestes peticions són les 
majors de setze anys inscrites al padró municipal. Les consultes poden ser simples o 
múltiples (quan al mateix procés es demana l’opinió sobre diferents matèries) i no se’n 
poden fer més de tres a l’any. Es pot fixar un període de temps per aglutinar totes les 
consultes als diferents territoris i àmbits de ciutat. Respecte a aquesta qüestió, anuncia 
que l’Ajuntament ha començat un procés de consultes que es durà a terme al maig de 
l’any vinent, i per tant està oberta la possibilitat de presentar propostes. Els temes 
sotmesos a consulta han de ser de competència municipal, i es pot presentar una o 
més preguntes amb resposta positiva, negativa o en blanc, i elegir entre diferents 
solucions o programes o propostes alternatives. No es podran realitzar consultes sobre 
qüestions que restringeixin els drets i les llibertats fonamentals; sobre tributs, preus 
públics o pressupostos que ja estiguin aprovats; quan ja estigui publicada la 
convocatòria per iniciar el procediment de contractació o estigui executant-se, i la seva 
paralització pugui produir un dany a tercers; quan hi arribi el procediment administratiu 
que s’estigui tramitant, o aprovant una ordenança, un reglament o un instrument 
d’ordenació urbanística; i tampoc es podrà fer la mateixa consulta fins dos anys 
després d’haver-la fet anteriorment. L’àmbit territorial és el districte o la ciutat, i 
excepcionalment es pot fer a un àmbit més petit com pot ser un barri. Aclareix que 
aquest fet requereix un procés participatiu previ, un aval del Consell de Barri i 
l’aprovació per dos terços en Plenari Municipal. El Consell Municipal decideix les 
consultes ciutadanes que es porten a execució; si són d’àmbit de districte és necessari 
un informe del Consell de Districte, i quan la consulta prové d’una iniciativa ciutadana 
el Consell Municipal només podrà denegar-la si no s’adequa a l’ordenament jurídic. 
Després de l’aprovació al Plenari Municipal els grups municipals presents al Consistori 
podran manifestar si acceptaran o no el resultat de la consulta. En quant la participació 
digital, torna a mencionar la creació d’una web de participació ciutadana on s’explica 
molt detalladament tota aquesta normativa. Informa que a més existeix la pàgina web 
www.decidimbarcelona.com  on es podrà fer la recollida de signatures, i on les entitats 
i els grups promotors d’iniciatives ciutadanes podran explicar el seu procés, penjar 

http://www.decidimbarcelona.com/
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propostes, dirigir-se a la ciutadania i recollir les signatures pertinents. Enumera altres 
propostes que figuren al reglament, com són l’enfortiment comunitari, el suport a 
projectes executius, la gestió cívica d’equipaments i serveis municipals, el suport 
tècnic a la participació, el suport des de la institució.... Menciona que el sistema de 
garanties consta d’una Comissió d’Empara (màxim òrgan del sistema de clarificació de 
dubtes), una Comissió d’Assessorament de processos participatius (on pot adreçar-se 
la Comissió Motora per aclarir dubtes i problemes sorgits durant el procés), i les 
Comissions de Seguiment que s’han de crear de cada un d’aquests processos. 
Insisteix novament en què tota aquesta informació està penjada a la web de 
barcelona.cat participació ciutadana, i comunica que s’està preparant un material 
didàctic per facilitar a les entitats i als grups motors poder tirar endavant aquests 
processos. Finalment ofereix a coordinadores, plataformes i entitats la possibilitat de 
tenir una sessió específica amb ell mateix o amb la senyora Eva Albadalejo per 
aprofundir en el tema. 
 
El president aporta la dada de què han assistit al Consell Ciutadà cinc veïns. El 
president Francisco Sierra juntament amb el conseller Antoni Coll estan d’acord que 
aquesta és una dada a valorar. A continuació passa a l’últim punt de l’ordre del dia que 
és Precs i preguntes. Dóna la paraula al primer demandant. 
 
El senyor Alejandro Arias pren la paraula i fa dues consultes: en la primera s’interessa 
pel nombre d’Audiències Públiques, Consells Ciutadans i Comissions de Barri que està 
previst celebrar el proper any. Pel que fa a la segona, vol saber si en aquestes 
convocatòries els veïns poden proposar punts de l’ordre del dia. 
 
El conseller Antoni Coll comença responent la segona pregunta. Li sembla molt bé la 
idea. Considera positivament que hi hagi aquesta possibilitat de poder afegir més 
propostes en un consell. A la primera qüestió, confirma que el calendari previst per 
l’any vinent és el mateix que el seguit durant tot el mandat. Recorda el compromís de 
fer tres Consells de Barri cada any a cada un dels barris, encara que si sorgeix la 
iniciativa o la necessitat de fer-ne algun més es farà. Respecte a l’Audiència Pública es 
convoca cada dos mesos coincidint amb els mesos que no hi ha Plenari. 
 
A continuació intervé la conseller Míriam Casanova. Parla de dos processos 
participatius, un el de la Colònia Castells i l’altre del Pla d’Equipaments. Pregunta si es 
faran. 
 
El conseller Antoni Coll relata que el procés participatiu de Colònia Castells s’iniciarà a 
finals d’aquest mes o a principis de desembre. La senyora Eva Albaladejo juntament 
amb Ecologia Urbana l’estan acabant de dissenyar. Exposa que aquest serà el primer 
procés participatiu en què es farà servir el nou reglament, i per tant al Districte de les 
Corts se’n farà la prova pilot. Explica que s’haurà de crear el Consell Rector i la 
Comissió de Seguiment. Considera que al voltant d’abril s’haurà finalitzat el procés. 
Respecte al Pla d’Equipaments, explica que el procés està obert i s’hauria d’haver 
presentat al llarg d’aquest any, i comenta que això no ha estat possible per 
l’endarreriment del disseny de l’aplicatiu. Informa que aquest s’està acabant de polir i 
preveu que al gener es podrà començar el procés. Admet que es vol que el Pla 
d’Equipaments sigui una eina molt oberta per poder alterar-la en funció de la 
finalització o aparició d’altres oportunitats. Afirma que cap al gener com a mínim 
s’haurà de crear una Comissió de Seguiment pel Pla d’Equipaments.  
 
A continuació exposa la seva inquietud la senyora Adela Agelet en el sentit que 
considera que la previsió d’equipaments de Colònia Castells o del Pla Danubi s’han de 
determinar en el Pla d’Equipaments. 
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El conseller Antoni Coll mostra el seu acord i confirma que precisament per això es 
adequat que el Pla d’Equipaments sigui una eina oberta. En el cas de la Colònia 
Castells S’haurà de considerar el tema de la memòria històrica. Igualment aquesta 
eina facilita la incorporació, el canvi o la sortida d’alguna proposta. 
 
Finalment el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de totes les 
persones assistents, i no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 20.15  
hores, aixeca la sessió, la qual cosa certifico. 

 
 

 
 Vist-i-plau 
 El president       La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López     Meritxell Cusí Pérez 

 


