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ACTA núm. 1/2019 

 
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 5 de desembre de 2019, es reuneix el Consell Ciutadà 
del Districte de les Corts, sota la presidència del regidor l’Im. Sr. Francesc Xavier 
Marcé Carol, en substitució del Sr. Francisco Sierra López, regidor president, i amb 
l’assistència de les conselleres i consellers, senyores i senyors Carlos Hornero 
Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Jordi Guillén Sarrat, Mario 
Fco. Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet 
Bercial Fernández, Javier Edrosa Pérez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné i 
Santos, Xavier Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal, la gerent del Districte, 
Sra. Sara Jaurrieta Guarner, i 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 Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Im. Sr. Jordi 
Castellana i Gamisans, Ima. Sra. Francina Vila i Valls, Ima. Sra. Maria Luz Guilarte 
Sánchez, el regidor president del Districte, Sr. Francisco Sierra López, i les conselleres 
Lucía García Carretero i Sonia Reina Sánchez. També excusa la seva absència el Sr. 
Pedro Alonso. 
 
Hi assisteixen també les senyores i senyors Eduard Català de l’Associació de Veïns 
d’El Racó de les Corts, Anna Maria Parra de l’Associació Sant Ramon, Teresa Aguilà, 
Anna Ramón, Adela Agelet, Alejandro Arias, Marta Prats, Joan Hernández, Felisa 
Marco i Daniel Fernández. 
 
A l’hora assenyalada, el president obre la sessió i dona la benvinguda a les persones 
assistents. A continuació, passen a tractar els temes següents, indicats en l’ordre del 
dia: 
 
1.-  Informar el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 
 
2.-  Precs i preguntes 
 
El regidor del Districte, Sr. Francesc Xavier Marcé, manifesta que el pressupost ha 
d’obeir al Pla d’actuació municipal (PAM) i que, tot i que li agradaria poder explicar el 
PAM abans que el pressupost, hi ha uns requeriments de caràcter formal que no es 
poden ignorar. En aquest sentit, puntualitza que poden comentar i explicar el 
pressupost perquè ja ha estat aprovat per l’Ajuntament, encara que no de manera 
definitiva, i confia que l’aprovació final es pugui produir a finals d’any. D’altra banda, 
constata que el Pla d’actuació municipal encara no està aprovat, però es compromet a 
explicar-lo tan bon punt ho estigui. En relació amb el PAM, recorda que serà objecte 
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d’un procés de participació, i calcula que s’aprovarà definitivament el mes de juny de 
l’any 2020.  
 
Pel que fa al pressupost del Districte, explica que està dividit en dues parts: el 
pressupost ordinari, del qual parlaran en el Consell Ciutadà, i el pressupost 
d’inversions, que està subjecte a un procés de debat i d’aprovació definitiva i que 
podran explicar tan aviat com s’aprovi. Quant al pressupost ordinari, que és 
bàsicament continuista, en remarca dos aspectes: d’una banda, l’augment del 3,9% de 
mitjana i del 7% en el cas concret del Districte. En aquest sentit, explica que és el 
segon districte que més creix. Així, mentre que l’augment mitjà dels districtes se situa 
al voltant del 4%, en el cas de les Corts arriba fins al 7%. Afegeix que si en aquest 
increment no es té en compte el Capítol 1, corresponent a personal, l’augment és d’un 
5%, amb la qual cosa continua sent el segon districte que més creix a la ciutat.  
 
Finalment, constata que els pressupostos de districte no són d’un volum molt 
important. En relació amb això, afirma que l’Ajuntament atorga un paper molt 
participatiu als districtes, però no gaire capacitat de gestió. Reitera, però, que 
l’increment pressupostari és important en comparació amb els altres districtes, i 
manifesta que tant la gerència del Districte com l’equip tècnic han dedicat molts 
esforços a treballar el pressupost. 
 
La gerent del Districte, Sra. Sara Jaurrieta, emmarca el pressupost del Districte per al 
2020 en el pressupost general de la ciutat, un pressupost expansiu amb els objectius 
de desenvolupament sostenible, que van en la línia de reduir les desigualtats socials i 
de preservar un espai públic de qualitat davant l’emergència climàtica. Explica que es 
tracta d’un instrument econòmic, de màxima activitat en els districtes i a la ciutat, que 
també vol garantir l’ocupació de qualitat, la seguretat i la convivència.  
 
Pel que fa als ingressos, indica que la previsió d’ingressos per al 2020 és de 
2.971 milions d’euros, xifra que representa un creixement del 12% (317 milions 
d’euros) respecte al 2019. Explica que aquest augment es deu en part a les 
transferències corrents de l’Estat, que augmenten aproximadament un 12% (uns 130 
milions d’euros), i a una adequació de la recaptació i a l’actualització de les taxes.  
 
Pel que fa a les despeses, manifesta que per al 2020 el pressupost també és de 
2.971 milions d’euros, i assenyala que els capítols 2 i 4, de despesa corrent, creixen 
un 6,9% i un 5,6% respectivament. Així, aquests capítols sumen uns 1.800 milions 
d’euros.  
 
D’altra banda, quant al pressupost del Districte previst per al 2020, indica que en els 
capítols 1, 2 i 4 es passa dels 16 milions d’euros del 2019 als 17,5 milions d’euros per 
al 2020, xifra que representa un creixement del 7%. Puntualitza que els capítols 2 i 4, 
conjuntament, representen un increment del 5,10%, i assenyala que són l’eina dels 
districtes per poder dur a terme totes les activitats que té planificades amb les entitats, 
mitjançant transferències corrents, convenis o subvencions, o de forma directa en el 
cas de les despeses corrents i els serveis. 
 
Tot seguit, explica que el Capítol 2 és la despesa en béns corrents i serveis que fa 
directament l’Ajuntament de Barcelona, i puntualitza que en el pressupost d’aquest any 
hi ha hagut canvis conceptuals en partides que passen del Capítol 2 al Capítol 4, i a 
l’inrevés. Així, posa de manifest que al Capítol 4 entrarien totes les activitats que fan 
altres entitats mitjançant un conveni, una subvenció o algun tipus de col·laboració. 
Posa com a exemple d’aquests canvis la gestió de Tomasa Cuevas, que abans es feia 
mitjançant el Capítol 4 i que ara, per la nova Llei de contractes, es passa a fer per 
Capítol 2. De la mateixa manera, algunes activitats que abans es feien directament per 
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Capítol 2, ara, arran de les noves lleis i directrius europees, passen a regular-se 
mitjançant subvencions o convenis. Explica que algunes d’aquestes variacions poden 
veure’s en el camp de la cultura i, en aquest sentit, fa referència a «Les veus de 
l’ànima» del monestir de Pedralbes, els pisos tutelats, el reforç escolar o el CIM.  
 
Tot seguit, analitza les partides del Capítol 2 que experimenten un descens, com ara la 
protecció i millora del medi ambient, amb una disminució del 86%. Explica que el motiu 
d’aquest descens és la finalització de les activitats de la superilla de Sant Ramon. Pel 
que fa a l’atenció a persones amb discapacitat, assenyala que el conveni de pisos 
tutelats abans estava inclòs al Capítol 2, mentre que ara passa al Capítol 4. Per tant, 
indica que el descens de 40.000 euros en el Capítol 2 comportarà un augment de 
40.000 euros al Capítol 4. Pel que fa a la protecció en la salubritat pública, manifesta 
que la reducció del 50% es deu a ajustos de necessitats del districte o a una reducció, 
per exemple, dels serveis complementaris d’educació (reforç escolar), que passa 
també al Capítol 4 pel fet de ser una subvenció.  
 
Pel que fa a les partides que creixen, destaca la promoció social, amb un increment 
del 32%, i la promoció cultural, amb un augment superior al 100%. Quant a la partida 
d’instal·lacions d’ocupació en temps lliure, explica que en el cas de Tomasa Cuevas el 
creixement del 24% es produeix perquè passa de Capítol 4 a Capítol 2. Quant a les 
festes populars, assenyala que la partida també creix un 23%, mentre que la promoció 
i el foment de l’esport, amb el nou espai Bederrida, també experimenten un augment 
important en aquest capítol.  
 
D’altra banda, en relació amb la participació ciutadana, explica que quatre elements 
que eren del Capítol 2 passen al Capítol 4. Finalment, assenyala que en el Capítol 2 la 
partida d’atenció als ciutadans augmenta gairebé un 20%, i assegura que volen que la 
pàgina web del Districte sigui un portal de transparència, tal com s’està fent a escala 
de ciutat. Quant a la gestió del patrimoni, assenyala que bàsicament recull l’obertura 
de la Biblioteca Montserrat Abelló. També indica que s’han previst elements d’altres 
equipaments. 
 
En relació amb el Capítol 4, posa de manifest que creix un 1% i, en global, en destaca 
els increments pels nous convenis en l’atenció a les persones amb discapacitat, entre 
ells el conveni dels pisos de transició per a la vida autònoma. També en destaca els 
serveis complementaris d’educació, com ara el reforç escolar que anteriorment recollia 
el Capítol 2.  
 
Quant a la promoció cultural, fa referència als convenis que ha esmentat anteriorment, 
i explica que la reducció del 29% correspon al centre cívic Tomasa Cuevas, que passa 
al Capítol 2.  
 
Pel que fa a la promoció i el foment de l’esport, explica que acaba el conveni per als 
monitors de CET10, per la qual cosa finalitza el 100% d’aquesta partida. Quant a les 
festes populars, assenyala que el conveni d’Oriol Canals l’han incorporat a la 
participació ciutadana.  
 
Finalment, explica que la partida d’administració general es redueix un 24%. En aquest 
sentit, recorda que tenien un conveni amb tres estudiants de l’FP dual i que ara s’ha 
reduït a una única persona que fa de suport als serveis tècnics mentre es forma. Quant 
a la partida de participació ciutadana, indica que s’incrementa un 30% per tal 
d’implementar les Normes reguladores de participació ciutadana i el conveni d’Oriol 
Canals.  
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En definitiva, manifesta que si sumen el Capítol 2 i el Capítol 4, que és on el Districte 
té capacitat de gestió i decisió de les partides, es constata un augment del 5% del 
pressupost, equivalent a 639.000 euros de creixement, la majoria dels quals (un 43%) 
es destina a pavimentació i manteniment de l’espai públic; en segon lloc, als serveis 
socials i la promoció social (equipaments infantils, adolescents, gent gran, atenció a 
persones amb discapacitat), i, en tercer lloc, al manteniment d’edificis i 
subministraments. 
 
Si s’analitza tot el pressupost dels capítols 2 i 4 per polítiques de despesa, constata 
que un terç de tot el que gasta el Districte en un any es destina a la neteja viària i 
l’enllumenat públic. D’altra banda, un altre terç de la despesa correspon a serveis 
socials i promoció social, mentre que en tercer lloc se situa el manteniment d’edificis i 
subministraments, amb un 12% de la despesa, i, en quart lloc, el 10% que es destina a 
la cultura (centres cívics, festes populars, promoció de la cultura). Matisa que aquesta 
seria la divisió conceptual del pressupost de 13 milions que el Districte té en els 
capítols 2 i 4.  
 
Tot seguit, afirma que si es deixa de banda el Capítol 1, on el Districte creix un 7%, el 
creixement global de les Corts és del 5,10%, amb la qual cosa és el districte que més 
creix després de Ciutat Vella. En aquest sentit, felicita l’equip de la Direcció de Serveis 
Generals i la resta de l’equip de Serveis a les Persones i Serveis Tècnics perquè han 
estat els que han proposat coses noves a fer al districte per tal d’incrementar-ne el 
pressupost.  
 
Per acabar, assenyala que del Capítol 6 ja en parlaran més endavant, atès que és un 
tema que s’està acabant de negociar, i explica que al Consell només s’han presentat 
les despeses d’inversions que ja estan aprovades. Explica que les deu partides que ja 
estan aprovades corresponen a activitats que continuen en marxa i que, per tant, calia 
preveure. En primer lloc, pel que fa al cobriment d’una pista poliesportiva, assenyala 
que es va descartar però que els diners previstos es preservaran per a esports. Quant 
al monument de la Presó de les Dones, comenta que les obres estan en la fase final i 
que s’inaugurarà la setmana següent. Quant a l’Espai de Joves de les Corts, explica 
que s’està adequant i que s’està treballant tot el tema de la carbonatació. Pel que fa a 
la via pública, assenyala que sempre hi ha unes partides necessàries per al seu 
manteniment. A més, indica que dues partides es destinen a la redacció de projectes, 
tant per a equipaments com per al Pla de manteniment integral de les Corts. També fa 
referència a una partida per a la redacció d’un projecte per a la caserna de la Guàrdia 
Urbana, que ha quedat envellida i és poc adequada per a les instal·lacions que té. A 
més, constata que es destinen 300.000 euros a l’escola Anglesola. Per acabar, 
assenyala que en Drets Socials també s’han aprovat 253.000 euros per als vestuaris 
d’Arístides Maillol. 
 
El Sr. Joan Hernández agraeix la presentació i demana en què consisteix la partida 
«Ecologia Urbana: Maternitat i entorns. Estudis previs». D’altra banda, afirma que fa 
dos anys que a les Corts no se substitueixen els arbres morts i que s’estan cobrint els 
llocs on haurien d’anar-hi. Així mateix, fa referència a un projecte per tal que els fanals 
incorporin un codi QR per saber quan cal repintar-los i així evitar que la part de sota 
s’oxidi. Pregunta en quin punt està el projecte, ja que se’ls va dir que no havia tirat 
endavant per manca de diners.  
 
El regidor del Districte creu que només correspon al Districte el manteniment dels 
fanals, però no el fet d’instal·lar-los, de la mateixa manera no correspon al Districte 
plantar arbres, sinó a Parcs i Jardins. Tot i això, reconeix que hi han d’estar a sobre, 
encara que la plantació dels arbres no pugui aparèixer a cap partida pressupostària.  
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El Sr. Joan Hernández puntualitza que feia referència a l’anterior Consistori.  
 
El regidor li respon que, encara que al pressupost no hi hagi cap partida que inclogui 
els arbres, això no vol dir que el Districte no consideri que són importants. Per tant, 
són molt conscients que han d’estar molt amatents pel que fa al tema del paisatge 
urbà.  
 
La Sra. X fa referència al tema dels fitons i les papereres, i afirma que el manteniment 
és el més econòmic d’una ciutat.  
 
El regidor del Districte hi està d’acord, però afirma que els diferents departaments de 
l’Ajuntament tenen uns protocols que cal seguir. Tot i això, es compromet a esbrinar el 
tema dels fanals i afirma que si el Districte hi pot fer alguna cosa, intervindrà, tal com 
ha passat amb el tema de les jardineres i les hores extra de càrrega i descàrrega a la 
zona comercial de Joan Güell.  
 
La gerent del Districte explica que la reserva pressupostària de 40.000 euros que s’ha 
aprovat està destinada a un pla director sobre la Maternitat que l’Ajuntament vol 
impulsar des de Patrimoni Arquitectònic per tal de poder disposar d’una eina que 
permeti abordar diferents qüestions, entre altres disposar d’una fotografia i un inventari 
de l’arbrat de l’interior del recinte. A més, com que es tracta d’un espai catalogat i el 
tema de manteniment d’edificis és molt complex, exposa que cal buscar una eina que 
permeti agilitzar les petites intervencions.  
 
El regidor del Districte puntualitza que es tracta d’un pla que s’elaborarà amb la 
Diputació, atès que n’és la propietària. 
 
La gerent del Districte afegeix que amb la Diputació i amb Patrimoni Arquitectònic, des 
d’on s’ha demanat l’agilització del projecte. De tota manera, manifesta que es troba en 
una fase molt preliminar.  
 
La Sra. X assegura que els veïns no tenen cap problema a posar-se a pintar ells 
mateixos, i assegura que no són molts diners.  
 
El regidor del Districte li agraeix el detall i el fet que hi estiguin a sobre, i afirma que 
prenen nota d’aquestes coses perquè en alguns casos, tècnicament, són molt fàcils de 
solucionar. 
 
El Sr. Joan Hernández assenyala que es va fer un pla especial Maternitat-Frenopàtic.  
 
El regidor del Districte puntualitza que el perímetre interior de la Maternitat és de la 
Diputació, i explica que passa una cosa similar amb el parc de Can Rigal. En relació 
amb aquest tema, manifesta que han començat a parlar amb l’Ajuntament d’Hospitalet 
i d’Esplugues i amb la universitat per reestructurar aquella zona i, per tant, per 
analitzar-la en conjunt. Afegeix que ja s’han reunit amb l’alcaldessa de l’Hospitalet i 
presidenta de la Diputació, amb els equips tècnics de l’Hospitalet i amb el primer tinent 
d’alcalde, amb responsables d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i amb la 
universitat, i constata que la part més important d’aquest territori correspon a 
l’Hospitalet, alhora que una part important també és de la universitat (camp de rugbi i 
pistes de l’Universitari). Tornant al tema de la Maternitat, tot i que reconeix que és 
important i afecta de ple el districte, manifesta que no deixa de ser un jardí de la 
Diputació.  
 
La Sra. Felisa Marco exposa que el tema de la Maternitat fa 23 anys que s’està 
treballant, des que l’alcalde Maragall va promoure l’obertura del pati per a la 
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ciutadania, que es va executar a poc a poc i temps més tard. Afegeix que les coses 
que s’han fet malament durant aquests anys han de servir per no repetir-les en altres 
supòsits i altres parcs. Considera que l’experiència de la Maternitat els ha demostrat 
que cal ser-hi molt a sobre, perquè s’han concedit permisos il·legals, s’han tallat arbres 
i s’han fet coses malament, i afirma que la seva feina ha estat molt amarga i 
desagradable en molts moments, ja que en tots aquests anys no s’han fet les coses bé 
per protegir aquest patrimoni de les Corts.  
 
Pel que fa a la catalogació dels arbres que ha esmentat la gerent, afirma que ja se’n va 
parlar fa 15 anys i que hi va haver un projecte per catalogar els arbres històrics a 
càrrec de voluntaris. Insisteix que tot això ja s’ha tractat anteriorment però que mai no 
s’ha complert, i demana quan es durà a terme definitivament el projecte de la 
Maternitat.  
 
En relació amb el Frenopàtic, que és a la vora, afirma que tenen sort que el primer 
jardí que van aconseguir que fos d’ús públic pertanyi a la Dexeus, que s’encarrega de 
tenir-ne cura. Assegura que no hi entren gossos i que està molt ben cuidat, tot i que 
insisteix que cal estar-hi amatents per evitar que tallin arbres.  
 
Pregunta si, arribats a aquest punt, ja poden confiar que els arbres de la Maternitat no 
es tallaran i que es reposaran els que falten, i demana si el catàleg farà que el parc 
sigui un parc històric pel que fa al patrimoni verd i al patrimoni cultural d’edificis. 
Voldria que el Districte recollís la proposta en el sentit que el patrimoni dels edificis ha 
de ser un tema global. A més, fa referència a la problemàtica dels gossos, i creu que 
per poder conservar el parc cal una mica de planificació i d’ordre.  
 
Finalment, insisteix que fa 23 anys que parlen d’aquest tema i considera que, encara 
que amb 41.000 euros no es poden fer gaires coses, hi ha coses que no valen diners, 
com ara la voluntat de no tocar els arbres i la voluntat de fer-ne un estudi exhaustiu. A 
més, afegeix que molts d’aquests arbres s’han tallat sense el permís de l’Ajuntament.  
 
A continuació, pregunta si l’Espai de Joves és el que hi ha al costat de l’espai de 
l’escola de les Corts. 
 
La gerent del Districte respon que es tracta de Tomasa Cuevas. 
 
La Sra. Felisa Marco considera que amb 126.000 euros podran fer alguna cosa 
important perquè es tracta de molts diners. 
 
La gerent del Districte explica que tota l’illa té un problema molt important de 
carbonització i que cal adequar-la. 
 
La Sra. Felisa Marco afirma que aleshores estan parlant d’insalubritat i de problemes 
de salut.  
 
La gerent li respon que no es tracta d’un problema de salut, sinó de bigues i estructura.  
 
La Sra. Felisa Marco s’adreça al regidor per dir-li que l’espai va néixer com un casal de 
lleure amb un auditori on es representaven obres teatrals i s’hi feien concerts, entre 
altres coses. Afirma que, tot i que ara és un espai més de joves, el necessita molta 
gent, per la qual cosa creu que es podria compartir. Insisteix que hi havia una vida 
cultural que ha desaparegut i recorda que s’hi van invertir diners, però entén que si s’hi 
han trobat problemes estructurals cal fer-hi alguna cosa. Reitera que estan parlant de 
l’espai que hi ha al costat de l’escola de les Corts.  
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El Sr. X li respon que no es tracta d’aquest espai, sinó del centre cívic Tomasa 
Cuevas.  
 
La Sra. Felisa Marco respon que, en qualsevol cas, si l’estructura està malament, cal 
arreglar-la, però insisteix que aquests centres tenien una gran vida gràcies a gent de 
totes les edats i que ara han quedat limitats als més joves.  
 
D’altra banda, pregunta de quina manera es preveu en el pressupost un seguit de 
deficiències que té el Districte. En aquest sentit, a banda del tema dels fanals, 
assenyala que molts dels escocells que hi ha al costat de les parades d’autobús estan 
buits, la qual cosa representa un perill. Per això, demana que s’hi faci alguna actuació, 
com ara tapar-los. A més, afirma que moltes de les parades d’autobús no disposen 
d’informació electrònica. Afegeix la parada de l’autobús 59 a l’avinguda de Sarrià no té 
ni cobertura ni marquesina, tal com passa en moltes altres zones.  
 
Per acabar, reitera la necessitat de cobrir els escocells per evitar accidents i considera 
que, encara que el pressupost del Districte hagi augmentat un 5,1%, ha quedat a la 
cua de tots els districtes.  
 
La gerent del Districte afirma que s’han recuperat una mica.  
 
La Sra. Felisa Marco considera que la millora no és significativa.  
 
El regidor del Districte considera que sí que ho és.  
 
La Sra. Felisa Marco creu que els que han treballat els pressupostos haurien d’haver-
los lluitat una mica més, i creu que cobrir el poliesportiu no és més prioritari que la 
residència.  
 
La Sra. X li recorda que la residència correspon a la Generalitat.  
 
La Sra. Felisa Marco constata que no es preveu cap nou equipament.  
 
El regidor del Districte aclareix que, tal com ja ha explicat, hi ha dos pressupostos 
diferents: un d’ordinari, que admet algunes coses, i un pressupost d’inversions, que 
n’admet d’altres. Puntualitza que un equipament nou no es pot incloure en el 
pressupost ordinari, sinó en el d’inversions, i recorda que el pressupost d’inversions no 
es pot explicar perquè ni tan sols se n’ha fet la preaprovació. En aquest sentit, afirma 
que quan estigui preaprovat explicaran les inversions que es faran en el districte els 
pròxims quatre anys.  
 
D’altra banda, reitera que la Maternitat és de la Diputació de Barcelona, i que 
l’Ajuntament només ha col·laborat en la catalogació de diferents elements 
patrimonials, entre ells els arbres. 
 
Pel que fa a la resta de coses que ha esmentat la Sra. Felisa Marco, afirma que hi ha 
partides genèriques de manteniment per arreglar-les, i assegura que en prenen nota.  
 
La Sra. Felisa Marco recorda que fa cinc anys que es queixa que la rambla que va de 
Brasil a la Diagonal està plena de grafits. Considera inadmissible que una ciutat faci 
tants anys que està bruta, i demana que revisin tota la xapa Corten d’aquesta rambla, 
fanals inclosos.  
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En relació amb el manteniment, assegura que l’ecologia consisteix en primer lloc en no 
tenir la mentalitat d’usar i llençar, sinó de mantenir, de manera que els diners es 
puguin fer servir per a altres coses. 
 
La Sra. X afirma que Madrid està net de pintades i que no hi ha ni un paper per terra.  
 
El regidor de Districte afirma que el centre potser sí, però que als barris de Madrid 
també hi ha grafits.  
 
La Sra. Felisa Marco afirma que el carrer és la casa de tots.  
 
El regidor li dona la raó, però insisteix que una cosa és el centre de Madrid, que és 
molt bonic, i l’altra barris com ara Carabanchel o Vallecas.  
 
La Sra. X afirma que també és culpa dels usuaris, que, encara que hi hagi papereres, 
llencen els papers al terra.  
 
El Sr. Alejandro Arias expressa el seu interès pels temes que comenten els veïns, però 
manifesta que centrarà la seva intervenció en la manera com s’estan fent els consells 
ciutadans i com es presenten els pressupostos. Explica que va assistir als consells del 
districte del 2017 i que a finals d’any els van presentar els pressupostos. Afegeix que, 
tal com recull l’acta, va sol·licitar que es publiqués tota la informació a les webs del 
Districte. En canvi, assegura que ha buscat la informació i no ha aconseguit trobar-la, 
tot i que alguns dels veïns sí que la tenen. Es mostra d’acord amb el fet que disposin 
d’aquesta informació prèviament, però demana que en els propers pressupostos tots 
els veïns tinguin accés a la informació al mateix lloc web on són les actes anteriors, ja 
que els seria molt útil per aportar millors idees.  
 
El regidor del Districte es compromet a fer-ho, però matisa que un cop que el 
pressupost estigui aprovat definitivament. En aquest sentit, explica que aprovar una 
proposta no definitiva de pressupost pot portar a confusió, tot i que està d’acord que 
seria molt més lògic que els participants en el Consell Ciutadà haguessin pogut 
estudiar el pressupost abans d’assistir-hi per tal de poder donar la seva opinió. En 
qualsevol cas, insisteix que formalment potser no pot fer-se fins que el pressupost 
estigui definitivament aprovat.  
 
El Sr. Alejandro Arias respon que és el mateix argument que feien servir per a les 
actes anys enrere, quan els deien que no es publicaven perquè no estaven aprovades.  
 
El regidor del Districte assenyala que, juntament amb la convocatòria del Consell, 
s’havia enviat també el pressupost. 
 
La gerent del Districte afirma que el document que tenen els participants en el Consell 
és el mateix que tenen els partits polítics. 
 
El Sr. Alejandro Arias insisteix que seria convenient que tots els veïns poguessin tenir 
accés al pressupost. 
 
El regidor del Districte puntualitza que el Consell Ciutadà és un consell nominal, per la 
qual cosa només hi poden assistir els seus membres.  
 
El Sr. Alejandro Arias li rebat que hi poden assistir tots els veïns que ho vulguin.  
  
La Sra. X respon que no és cert.  
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El regidor del Districte està d’acord que els membres del Consell Ciutadà rebin amb 
antelació una proposta de pressupost, atès que és un element de consulta, i que es 
pengi per a tota la ciutadania un cop estigui aprovat. No obstant això, insisteix que 
publicar una proposta és equívoc, atès que no és segur que acabi aprovant-se.  
 
La Sra. Cristina Suñé matisa que no publiquen la proposta de pressupost al web del 
Districte perquè ja es publica al web de l’Ajuntament de Barcelona. Explica que al 
portal de transparència pot trobar-se l’aprovació inicial del pressupost per part del 
Plenari de l’Ajuntament, i que a dins hi consta el pressupost del Districte de les Corts.  
 
El Sr. Alejandro Arias proposa que a la convocatòria del Consell Ciutadà s’inclogui un 
enllaç al web on consta la informació sobre el pressupost.  
 
La Sra. Cristina Suñé respon que preguntaran si poden fer-ho.  
 
El Sr. Alejandro Arias insisteix que poden incloure l’enllaç amb la informació. D’altra 
banda, demana si al 2018 es va fer algun consell ciutadà, atès que no n’ha trobat cap 
acta.  
 
La secretària, la Sra. Meritxell Cusí, li respon que no se’n va fer cap i explica que el 
Consell Ciutadà és un òrgan molt reglat. Afegeix que l’any anterior no el van convocar 
perquè no hi va haver pressupost i matisa que quan s’aprovi el PAM, per exemple, es 
tornarà a convocar per explicar-lo.  
 
El Sr. Alejandro Arias, per acabar, creu que és important que la ciutadania pugui 
disposar d’un historial comparatiu dels pressupostos anteriors, i no només de l’any en 
curs. En aquest sentit, explica que per saber si, per exemple, s’ha invertit més a les 
Corts que a la resta de districtes, cal poder fer una comparativa amb els anys 
anteriors.  
 
El regidor del Districte assenyala que tota la informació pressupostària comparativa 
està penjada al web de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Alejandro Arias demana si també està dividida per districtes.  
 
El regidor li respon que sí, de tots els anys, i afegeix que seria convenient fer constar 
l’enllaç per accedir a la informació global dels pressupostos a la convocatòria del 
Consell.  
 
Tot seguit, en relació amb l’augment de 12 milions del Districte de les Corts, vol posar 
de manifest que els pressupostos s’han de fer amb una regla bàsica: el tant per 
habitant. Així, explica que el que determina realment la distribució real del pressupost 
d’una ciutat és la quantitat que es dedica a cada habitant. En aquest sentit, assenyala 
que si el pressupost reflectís que la quantitat per habitant a les Corts és la meitat que 
la quantitat que es dedica a un habitant de Sarrià, la situació seria greu. Puntualitza 
que les Corts és el districte menys poblat de Barcelona i, en conseqüència, és normal 
que tingui el pressupost més baix de la ciutat en termes absoluts. Dit això, afirma que 
el districte no està malament pel que fa a pressupost per habitant, i manifesta que la 
data de despesa per habitant és determinant per conèixer el nivell de justícia social. 
Per acabar, assenyala que faran els càlculs i els donaran a conèixer el resultat.  
 
El Sr. Joan Hernández considera que el que diu el regidor és relatiu, ja que a les Corts 
hi ha serveis, com el transport per anar al camp del Barça, que no són per als veïns 
del districte.  
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El regidor li respon que en aquest cas es tracta d’una despesa de ciutat. 
 
El Sr. Joan Hernández afirma que, encara que sigui un districte poc poblat, hi va molta 
gent, fet que representa una despesa. 
 
El regidor insisteix que estan parlant del pressupost de les Corts, que és la part que 
poden gestionar des del Districte. Manifesta que el que han d’analitzar de manera 
comparativa és quina proporció de despesa per habitant té cada districte, ja que les 
competències de les Corts són les mateixes que les d’Horta, Nou Barris o Sarrià, per 
exemple. Explica que, a banda d’això, el pressupost de ciutat recull un conjunt 
d’elements que són de ciutat però que es troben en un barri concret. En aquest sentit, 
fa referència al debat sobre si, per exemple, les inversions a les Glòries corresponen al 
Districte de Sant Martí o a la ciutat. Assenyala que, tot i que és evident que les Glòries 
són a Sant Martí i és evident que és una infraestructura de ciutat, a efectes de districte, 
la proporció d’inversió o de despesa per habitant és important.  
 
La Sra. T. A. fa referència a l’objectiu del pressupost, «un pressupost expansiu, 
emmarcat en els objectius de desenvolupament sostenible, per revertir la desigualtat i 
donar resposta a l’emergència climàtica». Entén que es tracta dels objectius de ciutat i 
pregunta què es vol dir amb l’objectiu número 1, «Reduir les desigualtats socials amb 
una aposta per l’habitatge». En aquest sentit, pregunta si això vol dir que els joves es 
podran quedar a viure al barri perquè es fomentarà que hi puguin trobar habitatge. 
 
El regidor del Districte respon que es tracta dels objectius de la ciutat, i explica que les 
primeres quatre pàgines del PowerPoint fan referència al pressupost de l’Ajuntament 
de Barcelona. En relació amb això, explica que si, per exemple, en aquest període de 
quatre anys Barcelona construeix 4.000 pisos, s’explicarà en termes d’objectiu de 
ciutat, encara que la proporció dependrà del territori disponible a la ciutat. Reitera que 
són objectius generals que han de recollir al districte, amb la dimensió, la disponibilitat, 
els recursos i el sòl disponible que té cada barri. En aquest sentit, explica que a les 
Corts han prioritzat la solució de la Colònia Castells com un element essencial, ja que 
és coincident amb aquest objectiu.  
 
La Sra. Felisa Marco creu que es tracta d’un objectiu fals, ja que s’acaben de tallar tots 
els arbres del Miniestadi. Afirma que no fan res per evitar perdre el que tenen.  
 
El regidor li respon que no és fals i que l’Ajuntament i la ciutat tenen l’objectiu 
d’adaptar-se al més aviat possible als criteris dels Objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’agenda 2030. En aquest sentit, recorda que el mes de gener 
entra en vigor la zona de baixes emissions, i demana si no es tracta precisament d’un 
projecte relacionat amb els ODS i el canvi climàtic.  
 
La Sra. Felisa Marco pregunta si això és incompatible amb no tallar els arbres que 
tenen.  
 
El regidor del Districte insisteix que no pot dir que es tracta d’un objectiu fals.  
 
La Sra. Marta Prats fa referència a les despeses destinades a la neteja diària i a 
l’enllumenat públic, que representen un terç del pressupost. En relació amb aquestes 
dades, pregunta qui paga la neteja de tot l’entorn del Camp Nou quan hi ha un partit, 
l’Ajuntament o el Barça. Considera que es tracta d’una qüestió important, ja que, al seu 
parer, l’espai públic és sagrat.  
 
La Sra. Adela Agelet pregunta qui es fa càrrec, per exemple, de la neteja quan hi ha un 
concert a Montjuïc.  



 

11 
 

 
La Sra. X demana qui es fa càrrec de les destrosses a la ciutat.  
 
El Sr. Carlos Hornero afirma que els que embruten són els ciutadans, i no la institució. 
Assenyala que fa un temps hi va haver un debat en relació amb els diaris gratuïts, ja 
que molts queden escampats per la vorera, i es va discutir qui s’havia de fer càrrec de 
la neteja, si el Metro o 20 Minutos. En aquest sentit, assenyala que els serveis de 
neteja existeixen precisament per netejar.  
 
El regidor del Districte explica que, del conjunt de coses que fa l’Ajuntament, n’hi ha 
algunes que s’inscriuen en el marc competencial dels districtes, altres que depenen de 
l’Ajuntament i altres que són competència d’organismes com ara Parcs i Jardins, que 
es fa càrrec del verd de la ciutat. Pel que fa al funcionament de la neteja, explica que 
tothom paga uns impostos de neteja en funció, moltes vegades, del volum de deixalles 
generat, de l’espai que s’ocupa a la ciutat o de l’IBI, entre altres factors. Assegura que 
seria diferent si es tractés de la neteja dins del camp del Barça, per exemple, ja que és 
un espai privat, però insisteix que entitats privades com el Barça o El Corte Inglés 
paguen impostos per la neteja dels carrers on s’ubiquen, igual que la resta de 
ciutadans.  
 
La Sra. Marta Prats explica que a l’estiu li va caure un arbre i que Parcs i Jardins els 
va dir que, com que es tractava d’un espai privat, havien de retirar-lo ells, la qual cosa 
els va costar 500 euros. No entén que si l’arbre cau en un espai públic, se n’hagin de 
fer càrrec ells.  
 
El regidor insisteix que el Districte té unes competències concretes, i afirma que a ell li 
agradaria que en tingués més i, per tant, més pressupost en matèria cultural i matèria 
social. No obstant això, reitera que l’Ajuntament està organitzat d’aquesta manera. 
Puntualitza, però, que no totes les accions que l’Ajuntament fa a les Corts formen part 
d’aquest pressupost. En aquest sentit, explica que, per exemple, un equipament com 
la Caldera està finançat essencialment per l’ICUB.  
 
El Sr. Alejandro Arias, en relació amb les competències dels districtes, entén que la 
competència de neteja del districte i de Barcelona correspon al departament que 
s’encarrega d’aquesta part. 
 
El regidor li respon que hi ha unes contractes globals a la ciutat. 
 
El Sr. Alejandro Arias assenyala que no està desglossat per districtes i pregunta si els 
que viuen a prop del camp del Barça, atès que a la zona normalment hi ha més 
brutícia, han de pagar més impostos de neteja.  
 
El regidor del Districte li respon que no paguen més, sinó el mateix. Tot seguit, explica 
que el Districte no pot decidir en què es gasta els diners del pressupost, sinó que una 
part han de destinar-la a les competències que tenen assignades. Per tant, constata 
que una part molt gran del pressupost està condicionada i afirma que, per exemple, si 
el Districte no s’hagués d’encarregar de la neteja del perímetre del Barça, no tindrien 
els diners corresponents, sinó que s’eliminarien del pressupost.  
 
El Sr. Alejandro Arias pregunta si només ha de contribuir el Districte de les Corts a la 
neteja del voltant de l’estadi.  
 
La gerent del Districte explica que en el pressupost per al 2020, la quantitat prevista 
per a la neteja de tota la ciutat ascendeix a 173 milions d’euros, mentre que la del 
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Districte de les Corts és de 3,7 milions d’euros. Per tant, assegura que els diners que 
es destinen a neteja en el Districte no són desproporcionats.  
 
El regidor del Districte posa un altre exemple. En el cas de les despeses de neteja de 
les platges de la ciutat, assegura que no corresponen només als veïns de Sant Martí, 
sinó als de tota la ciutat i als turistes. Per tant, creu que amb tota seguretat una part 
majoritària d’aquesta neteja la paga la ciutat, mentre que d’alguns elements se’n fa 
càrrec el Districte.  
 
La Sra. Anna Ramón expressa la seva satisfacció per Arístides Maillol, ja que hi 
juguen infants. Considera que ara que s’ha aconseguit que la gespa estigui bé i que el 
Barça ha donat uns seients perquè tot estigui en condicions, és bo que la canalla no es 
mulli quan plou.  
 
Pel que fa al carrer Benavent, és del parer que s’hi hauria de fer un pàrquing 
subterrani. És conscient que és un problema, però creu que és necessari perquè al 
carrer no hi ha lloc per deixar-hi els cotxes. Afirma que ja es va parlar del tema fa més 
de 20 anys i s’hi va donar el vistiplau, però diu que Casa Gran es va tirar enrere quan 
tots els partits hi estaven d’acord. Per tant, creu que seria bo tornar a insistir en el 
tema.  
 
Quant als arbres, afirma que els que s’han tret no s’han restituït. A més, fa referència 
al carrer Benavent, i afirma que les jardineres estan sempre brutes, plenes de burilles, 
de llaunes i de pixum de gossos. Afirma que se’n fa càrrec Parcs i Jardins, però 
assegura que no les neteja ningú, al contrari del que passa amb el carrer Felipe de 
Paz, que es rega sovint.  
 
D’altra banda, es queixa que, tot i haver-hi un pipican de 700 m2, no es fa servir i, en 
canvi, la Maternitat i el parc de Bacardí estan sempre plens de gossos.  
 
El regidor del Districte constata que la meitat del barri demana parcs per a gossos i 
l’altra meitat demana parcs sense gossos. 
 
La Sra. Anna Ramón diu que li sembla bé però que cal respectar les altres persones.  
 
El regidor afirma que hi ha qüestions, com ara que un gos faci les seves necessitats a 
les jardineres, que tenen a veure amb l’educació cívica o el comportament cívic.  
 
La Sra. X comenta que algunes ciutats, com ara Londres, han fet campanyes de 
sensibilització. 
 
El regidor dubta de la utilitat d’aquest tipus de campanyes, i posa l’exemple de 
l’Hospitalet, on se n’ha fet una i continua passant el mateix.  
 
D’altra banda, manifesta que l’objecte del Consell Ciutadà és parlar del pressupost i 
assenyala que disposen de les audiències públiques i els consells de barri per tractar 
aquests altres temes, alguns dels quals ja els tenen anotats i estan en vies de 
resolució.  
 
La Sra. Felisa Marco es queixa del dia que han escollit per celebrar el Consell Ciutadà, 
en vigília de festiu.  
 
El regidor respon que el mes de desembre és un mes molt complicat, amb una agenda 
molt densa i actes participatius un o dos cops per setmana.  
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La Sra. Felisa Marco demana que el proper any no coincideix.  
 
La gerent del Districte fa un aclariment en relació amb la cobertura de la pista 
poliesportiva que han comentat. Assenyala que no ha parlat de cobrir el complex 
esportiu municipal d’Arístides Maillol, sinó d’una previsió per a un CEM de les Corts 
que al final es va descartar. De tota manera, reitera que, com que els diners ja estaven 
aprovats, es destinaran a l’àmbit esportiu.  
 
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 19.30  
hores, aixeca la sessió, la qual cosa certifico. 

 
 

 
  
 Vist-i-plau 
 El president en substitució     La secretària 
 
 
 
 
 l’Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol   Meritxell Cusí Pérez 

 


