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ACTA núm. 1/2020 

 
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 
18.00 hores del dia 1 de desembre de 2020, 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, senyores i senyors, Carlos Hornero 
Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Lucia Garcia 
Carretero, Mario Fco. Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, 
Elisabet Bercial Fernández, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné  Santos i 
Javier Erausquin Marsal. La gerent del Districte, Sra. Sara Jaurrieta Guarner, la directora de 
serveis generals, Sra. Cristina Suñé Ruiz, la tècnica de la Direcció de Serveis de Democràcia 
Activa, Sra. Eva Albaladejo i assistits tots per la secretària, Sra. Meritxell Cusí Pérez, que 
certifica. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Im. Sr. Jordi Castellana i 
Gamisans, Ima. Sra. Francina Vila i Valls, el regidor del Districte, Im. Sr. Joan Ramón Riera 
Alemany, la consellera Sonia Reina Sánchez i el conseller Xavier Cañigueral González. 
 
Assisteix de públic el senyor Sanglas. 
 
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. 

Es dona per aprovada 
 

2. Presentació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023. 
La consellera Irene Morales informa que la crisis sanitària provocada per la COVID va 
interrompre el procés ordinari d’elaboració i tramitació del PAM que havia estat aprovat 
inicialment, en espera d’aprovació definitiva, a l’any 2020. El nou context exigia una revisió del 
document per donar resposta a les necessitats sorgides de la pandèmia. El nou document 
parteix del document aprovat anteriorment però adaptant-lo per el rellançament de 
Barcelona. Aquesta revisió incorpora les següents novetats: reducció nombre d’actuacions per 
incidir més en aquelles que poden ajudar a superar els efectes de la pandèmia, manteniment 
dels eixos principals d’actuació (recuperació economia, reforçar recursos per la inclusió social, 
accelerar la transició ecològica contra la crisis climàtica, enfortir la ciutat educadora, cultural, 
científica i esportiva, fer una ciutat més amable i segura des dels barris i impulsar una ciutat 
oberta amb una administració digitalitzada)  
Continua l’exposició amb la necessitat d’incloure 73 actuacions prioritàries identificades al 
Pacte de Barcelona amb tots el grups polítics. S’inicia la tramitació i per garantir el compliment 
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l’Ajuntament ha adquirit el compromís de reportar periòdicament l’estat d’execució 
d’aquestes actuacions. 

 
3. Presentació del Pla d’Actuació del Districte (PAD) 2020-2023 
La consellera Lucia Garcia explica que aquest pla d’Actuació s’ha adaptat a les necessitats 
generades per la COVID-19, tractant d’incorporar esmenes fins la seva aprovació el dijous 03 
de desembre. S’explica els sis eixos d’actuació estratègica  

Per recuperar l’economia fent-la més forta es portaran a terme actuacions estratègiques com 
promoció econòmica, de comerç, mercats, consum i alimentació, d’ocupació de qualitat, 
d’economia verda, blava i circular, de turisme i d’economia social.  

Per reforçar l’atenció i els recursos per a la inclusió social les actuacions estratègiques seran 
d’inclusió social, de persones grans i envelliment, de discapacitat, de salut i cures, de 
feminismes, d’infància, d’adolescència i joventut de migració i acollida, de diversitat sexual i de 
gènere, LGTBI i de lluita contra la soledat no volguda, destacant en aquest bloc la finalització 
de l’espai Jove de les Corts i la seva posada en marxa i en feminisme destacar tota la feina 
realitzada amb l’agència Abits.  

El tercer bloc és tota la part ecologista, en aquest part trobem temes de transició ecològica, de 
la mobilitat sostenible i segura, del verd urbà i la biodiversitat, del nou model energètic i de 
residu zero.  

El quart fa referència a una ciutat i/o districte educador/a, cultural, científic/a, i esportiu/va, 
amb actuacions en educació, ciència, cultura, esports, memòria demogràfica, diàleg 
intercultural i pluralisme religiós i dret de ciutadania, destacant la millora dels equipaments 
esportius com Pavelló Illa, adaptació i millora de l’espai Bederrida, ampliació dels vestidors 
d’Arístides Maioll o les Pistes del Barri de la Mercè.  

El següent bloc vinculat a fer un districte i una ciutat més segura amb actuacions estratègiques 
com el pla de barris, convivència, civisme, prevenció i seguretat, habitatge, rehabilitació i lluita 
contra la gentrificació transformació i regeneració urbana i actuacions metropolitanes  

Per finalitzar impulsar una ciutat oberta, amb una administració digitalitzada sent 
Administració propera, transversalitat de gènere i polítiques del temps, transició digital i 
innovació tecnològica i l’Agenda 2030.  

La part més destacable del pla d’actuació son las mesures que s’han prioritzat, malgrat la 
situació actual, con el treball vinculat a tot l’espai d’inclusió, el foment de l’economia de 
proximitat, l’impuls de la cultura i la cultura Popular mitjançant la taula de cultura de les Corts, 
la dinamització del campus Sud i la seva taula, Colònia Castells, pla Danubi, foment de l’esport 
mitjançant la millora d’equipaments i millora dels espais verds. 

 
4. Informar el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 
La gerent Sra. Sara Jaurrieta Guarner informa de la proposta de pressupost per aquest any 

2021. Comença l’exposició amb una primera presentació de la situació actual. Amb la crisis 

COVID el PIB ha sofert una caiguda del 11,2% això provoca una incertesa en l’evolució de la 

economia i l’evolució d’aquesta incertesa. En el marc legal es tenen certeses ja que Europa no 

aplica l’equilibri fiscal i per tant durant l’exercici 2021-2022 es tindrà un marge per generar 

dèficit i augmentar l’endeutament. Als pressupostos generals de l’Estat també es preveu 

aquest augment de la despesa que ens permetrà donar resposta i reorientar l’economia i 

adaptar la ciutat a aquesta nova situació. Sota aquesta premissa es presenta la proposta de 

pressupost per l’any 2021. A la vessant dels ingressos, el conjunt d’ingressos de l’Ajuntament 

de Barcelona ha augmentat un 6,5% respecte  l’exercici anterior. En conjunt 3.231 milions 
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d’euros que ingressarà en l’exercici 2021. Aquest augment es contempla en les transferències 

corrents projectades de Capítol 4, amb un increment de l’1,3%, les transferències de capital de 

Capítol 7 que tenen un creixement molt elevat, de 826%. I la vessant dels passius financers, 

atès que es pot augmentar el deute es preveu aquest ingrés per part dels préstecs que es 

demanin. També es preveu una reducció als impostos indirectes i a les taxes i altres ingressos, 

als ingressos patrimonials i la venda d’inversions reals. 

La gerent continua la seva exposició explicant la partida d’ingressos que es veu reduïda, 

l’impacte proposta d’ordenances fiscals, per la caiguda de l’activitat per un import de 27 

milions i mig. Es manté la bonificació de les taxes de terrasses, d’un 75% i això és una reducció 

de 14,8 milions. I l’ajornament de l’entrada en vigor del recàrrec de la taxa turística en 5 

milions d’euros. 

Per altra banda, als ingressos extraordinaris per al 2021, hi ha un increment de la participació 

dels ingressos de l’Estat, que puja fins a 247 milions d’euros, el fons de l’Estat, que són 107 

milions d’euros i el deute municipal, de 150 milions d’euros 

Prossegueix la seva presentació amb la partida de les despeses. Amb un augment de les 

despeses en un 6,5% respecte al 2020, distribuïdes en Capítol 1 que creix n 6,1% per l’aplicació 

del Conveni i de la oferta pública de les places de la Guàrdia Urbana. Capítol 5 que és el fons de 

contingència que creix un 8%. Capítol 6 i 7, amb l’ampliació de les inversions amb un augment 

del 31% respecte al any anterior. I l’augment de dels passius financers pel creixement de 

l’endeutament. A continuació explica l’evolució de les despeses de Capítol 2 i 4 del 2020, al 

2021 hi ha una reducció del 0,1%. 

Segueix la seva exposició explicant les inversions de l’Ajuntament per l’any 2021, que serà 

d’aproximadament 800 milions d’euros. Una partida corresponent al Pla d’inversions 

municipals de 541,6 milions d’euros, amb una reserva extraordinària de 130 milions d’euros. I 

afegint-hi les partides de 85 milions d’habitatge i de BSM de 38 milions. 

La gerent continua la seva exposició entrant a la proposta de pressupost del Districte de les 

Corts. En el plantejament de la despesa, en Capítol 2 i 4 té una aplicació lineal amb criteri de 

ciutat de reducció del conjunt de districtes d’un 3,4%, juntament amb la reducció de despesa 

de personal, hi ha una reducció de 2,74% de reducció respecte l’any anterior. En referència a la 

reducció de Capítol 2 i 4 de 480.000 euros és de forma compartida entre aquelles despeses 

que gestiona directament el districte i la reducció lineal de les partides captives que estan 

gestionades de forma centralitzada com subministraments, neteja. Prossegueix exposant que 

no s’ha aplicat una reducció lineal a totes les partides, sinó en funció de la resposta a les 

necessitats i l’existència de contractes plurianuals s’ha anat distribuint aquesta reducció del 

3,4 de forma desigual en les diferents partides. En el Capítol 2 veiem que la reducció de les 

partides captives s’han reduït de manera lineal en un 3,4% però les partides de districte s’han 

analitzat i conservat aquelles en que no es podia aplicar aquesta reducció. Sobre la 

dinamització econòmica de proximitat, hi ha un traspàs de Capítol 2 a 4 ja que es fan dos 

convenis d’associacions de comerciants. A l’Administració General també hi ha una reducció 

d’un 4% que permet estalviar costos. Però en altres partides com les de festes populars que no 

té una rebaixa tan elevada sinó que es manté l’activitat prevista. O la gestió del patrimoni que 

tampoc té una rebaixa del 3,4%. Pel que fa a Capítol 4 s’ha fet un esforç per mantenir les 

partides que havien de mantenir el 100% o fins i tot créixer, a atenció a les persones amb 
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discapacitat en lloc de reducció hi ha un creixement, ho veiem al conveni de pis tutelat i una 

formalització d’altre conveni amb una fundació amb persones amb discapacitats. O el conveni 

de reforç escolar que s’ha mantingut com està a l’actualitat. En canvi, hi ha altres convenis com 

la promoció cultural on s’ha aplicar un 11,71%. S’han mantingut estables, és a dir amb una 

reducció del 0% les concessions amb els centres cívics, les concessions esportives...En 

referència a la participació ciutadana hi ha una reducció del 16%, ha que en el 2020 hi va haver 

un increment molt elevant i permet fer aquesta rebaixa. No afecta a la convocatòria de 

subvencions ni als convenis.  

5. Informar sobre la renovació del/la representat del Consell Ciutadà al Consell de Ciutat. 
La senyora Eva Albaladejo, tècnica de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa, explica que 
en el proper Consell Ciutadà es procedirà a l’elecció del representant associatiu pel Consell de 
Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15.3b) de les Normes 
Reguladores de la Participació Ciutadana aprovat pel Consell Plenari el 22 de novembre de 
2002.  

 
6. Precs i preguntes. 
No hi ha. 
 
 
 
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 18.44  hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 

 
 

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

 


