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ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ 

 

Identificació de la sessió 

Data: 28 de novembre de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.15 h a 19.00 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 

President del Consell 
Raimond Blasi i Navarro (GMDCiU) 
 
Consellers i conselleres 
Marc Andreu Acebal (GMDBComú-E) 
Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E) 
Carlota Falgueras Marsal (GMDBComú-E) 
Jordi Martín López (GMDBComú-E) 
Eva Campos Paladio (GMDBComú-E) 
Jordi Marzo Fitó (GMDBComú-E)  
Genís Boadella i Esteve (GMDDemòcrata) 
Maria Arenillas Picañol (GMDDemòcrata) 
Fernando Gómez Carvajal (GMDDemòcrata) 
Margarita Planas i Liébanas (GMDDemòcrata) 
Javier Heredero Esteban (GMDCs)  
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM) 
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM) 
Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM) 
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC-CP) 
Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC) 
Ramón Sabaté Puig (GMDPPC) 
Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA) 
 
També hi assisteix 
Xavier Martínez, director de Serveis Generals 
 
Participants del públic 
Miquel Catasús i Lacruz, Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa 
César León Ortega, Assemblea de Persones amb Diversitat Funcional de Barcelona 
Jordi Gras Mateu, Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa 
M. Dolors Viladegut, Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) 
Eduard Rodríguez López, Comissió d’Afectats de la Gran Via  
Juani Leo Jiménez, Associació de Veïns de la Via Trajana 
Amador Pisabarro San Martín, Associació de Veïns del Poblenou 
Joan Vidal Vilanova, Consell de Ciutat 
Eduardo Lanuza, Associació de Veïns Gran Via - Espronceda - Perú 
Marcelino Sánchez, Associació de Veïns del Besòs 
Francisco Abad Romero, Associació de Veïns del Besòs 
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Gerent del Districte  
Josep Garcia Puga  

Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito Arranz 

Desenvolupament de la sessió 

El president agraeix l’assistència de les persones membres del Consell Ciutadà del 
Districte de Sant Martí, dels veïns a títol individual i dels grups municipals.  

Recorda que és preceptiu convocar el Consell Ciutadà per informar dels pressupostos del 
Districte i de la ciutat, així com dels preus públics dels equipaments. D’altra banda, 
assenyala que, d’acord amb l’aprovació de les Normes de participació ciutadana, el Consell 
Ciutadà del Districte de Sant Martí és objecte d’una prova pilot per transformar aquest 
òrgan. Manifesta que esperen que la prova pilot pugui ser fructífera i un bon exemple per a 
altres districtes.  

Explica que l’acta de la sessió anterior és a la pàgina web, però que convindria aprovar-la 
formalment. Pregunta si algú s’oposa a l’aprovació de l’acta i, davant la manca 
d’objeccions, la dona per aprovada. 

1. Donar compte dels Pressupostos municipals per a l’any 2018 

El gerent explica que, atès que hi ha problemes amb el PowerPoint, caldrà seguir les 
explicacions amb els tres documents en paper que han repartit, corresponents al 
pressupost de la ciutat, al pressupost del Districte de Sant Martí i als preus públics del 
2018. 

Pel que fa al pressupost 2018 de l’Ajuntament de Barcelona, recorda que s’ha aprovat 
inicialment el mes de novembre i que actualment es troba en període d’exposició pública. A 
més, assenyala que ja està penjat al web municipal.  

Explica que el primer full del document ofereix una síntesi dels ingressos per capítols, en el 
qual es pot veure una comparativa del pressupost inicial del 2015 amb el pressupost inicial 
del 2018. Observa que en el pressupost inicial del 2015 es partia d’un pressupost de 
2.550,6 milions d’euros, mentre que el pressupost inicial del 2018 és de 2.740 milions 
d’euros. Remarca que el pressupost del 2018 és un pressupost de consolidació respecte al 
creixement que ja es va produir els anys 2015, 2016 i 2017. En aquest sentit, assenyala 
que entre el 2017 i el 2018 s’ha produït un increment de 3,8 milions d’euros, que suposa 
només una variació del 0,1%. 

Manifesta que els capítols més importants dels apartats d’ingressos són els impostos 
directes, amb l’IBI com a impost més destacat, i les transferències corrents, que són totes 
les aportacions que fan la Generalitat i sobretot l’Estat. Assenyala que tots els ingressos 
corrents (capítols d’1 a 5) sumen 2.560,9 milions, als quals cal afegir els 39,6 milions 
d’euros d’ingressos de capital (capítols 6 i 7) i la part de crèdit, que donen un total de 2.740 
milions d’euros d’ingressos.  

Pel que fa a les despeses, es refereix al gràfic on es mostren els increments des d’un 
pressupost inicial de 2.315,1 milions d’euros el 2015, entre despeses corrents i despeses 
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de capital, fins a un pressupost inicial de 2.643,4 milions el 2018. Remarca que, per tant, 
del 2015 al 2018 s’ha produït un augment de 327,8 milions d’euros.  

Manifesta que en el gràfic de distribució de despeses corrents (capítols d’1 a 5) destaca 
l’increment de l’apartat de serveis socials i promoció social, que és l’àmbit al qual s’ha 
destinat més pressupost al llarg del període 2015-2018 i que representa quasi el 30% de 
tot el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. Observa que el segueixen, per ordre 
d’importància, com a apartats més destacables en el període 2015-2018, els de transport 
públic, habitatge i urbanisme, cultura i medi ambient. 

Explica que, si s’analitzen les despeses corrents del 2018, els àmbits més destacats són, 
en primer lloc, medi ambient, amb 408,8 milions d’euros, que representen un 18,5% 
d’aquestes despeses; en segon lloc, serveis generals; en tercer lloc, serveis socials i 
promoció social, i en quart lloc, seguretat i mobilitat ciutadana.  

Assenyala que el document conté gràfics que il·lustren l’evolució dels diferents apartats 
entre el 2015 i el 2018: de 254,8 a 334,7 milions en serveis socials i promoció social; de 
133,4 a 174,7 milions en transport; de 98,3 a 133,5 milions en habitatge i urbanisme; de 
123,7 a 145,7 milions en cultura; de 45,2 a 66,1 milions en participació i atenció a la 
ciutadania; de 392,1 a 408,8 milions en medi ambient i serveis; de 32,7 a 48,2 milions en 
transformació digital; de 107,2 a 121,8 en educació, i de 68,9 a 75,4 milions en promoció 
econòmica i ocupació. 

Es refereix a la gràfica que il·lustra les despeses de capital, on s’ha afegit l’execució pròpia 
del Patronat Municipal de l’Habitatge. Afirma que el 2018 es destinen 482 milions d’euros a 
inversions, entre els 432,9 milions de l’Ajuntament i els 49,2 milions del Patronat. Destaca 
les inversions següents: 72,7 milions en habitatge, 94,3 milions en urbanització i espai 
públic als districtes, 48,1 milions en expropiacions i 42 milions en educació. 

Recorda que, des de fa sis anys aproximadament, els objectius financers de l’Ajuntament 
són l’estabilitat, la sostenibilitat, la capacitat d’inversió i la liquiditat. Explica que l’estabilitat 
es mesura en un dèficit zero, i la sostenibilitat, en un deute menor al 60% dels ingressos 
corrents. Respecte a la capacitat d’inversió de l’Ajuntament, recorda que depèn de l’estalvi 
brut, que és la resta entre les despeses i els ingressos. Pel que fa a això, afirma que es 
destinen el 15% dels ingressos corrents a inversió. Quant a la liquiditat, recorda que 
consisteix a garantir el pagament als proveïdors a 30 dies. 

Es refereix a la taula de despeses per capítols del pressupost del 2018, que mostra el 
mateix total de 2.740 milions d’euros que els ingressos, fet que significa un dèficit zero. 
Explica que en els capítols d’1 a 5 hi ha les despeses de personal, de 387,5 milions; les 
despeses corrents en béns i serveis, de 672,5 milions; els interessos, de 16,4 milions; les 
transferències corrents, de 1.095,2 milions, i el fons de contingència, de 38,9 milions. 
Afirma que el total de despeses corrents és de 2.210,5 milions d’euros, mentre que les 
despeses de capital sumen 432,9 milions, que pugen a 480 milions si s’hi afegeixen les 
despeses del Patronat Municipal de l’Habitatge. Assenyala que, finalment, hi ha un apartat 
de renegociació del deute, que són els 43,7 milions en actius financers i els 52,9 milions en 
passius financers, que sumen un total de 96,6 milions d’euros. 

Manifesta que la gràfica sobre l’evolució de l’estalvi brut des de l’any 2009 mostra com 
l’estalvi destinat a inversió ha estat una mica irregular fins al 2014, quan es va establir que 
hauria d’arribar al 15%. Afirma que ja fa dos anys que l’estalvi brut se situa entorn d’aquest 
percentatge. 
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Parla de la gràfica sobre l’evolució de l’endeutament entre el 2010 i el 2018. Remarca que 
el 2010 hi havia un endeutament equivalent al 60% de tots els ingressos corrents que tenia 
l’Ajuntament, mentre que des del 2015 aquest endeutament se situa entorn del 32%. 
Recorda que l’objectiu és estar per sota del 60%, i destaca que l’Ajuntament té actualment 
un dels nivells d’endeutament més baixos de la seva història recent. 

Pel que fa al pressupost del Districte de Sant Martí, manifesta que segueix els criteris 
d’estabilització i de consolidació del pressupost que ha establert l’Ajuntament per al 2018. 
Afirma que, per tant, el pressupost és molt semblant al del 2017, amb un increment de prop 
d’un 1,4%, ja que passa de 43,9 a 44,5 milions. Destaca que les despeses de personal han 
tingut un increment significatiu del 10,1% a causa de la incorporació d’una vintena de 
persones a la plantilla al llarg del 2017. 

Assenyala que les despeses corrents creixen un 3,2%, que és un increment que equival al 
decrement que es produeix en el capítol de transferències corrents, d’un 4,3%, i que 
correspon als contractes que estaven com a concessió de serveis en el capítol 4 i que ara 
passen a contractació de serveis en el capítol 2. Afirma que es tracta, doncs, d’una variació 
comptable.  

Es refereix a la comparativa de les despeses corrents (capítol 2) entre els anys 2017 i 
2018, i esmenta les partides en què es produeixen variacions. Assenyala que la partida de 
manteniment d’edificis i altres construccions baixa en 200.000 euros, que s’utilitzen per 
reforçar la partida dels contractes de casals infantils, ludoteques, l’auditori i el nou 
programa de gent gran. Explica que només han pogut agafar aquests 200.000 euros 
perquè la resta de la partida està lligada a un contracte de manteniment d’edificis i altres 
construccions que és inamovible. Manifesta que també ha baixat la partida de premsa, 
revistes, llibres i altres publicacions en un 36,2%, que en números absoluts són uns 
3.000 euros, ja que s’ha limitat la compra de premsa bàsicament als casals de gent gran, 
atès l’accés a les publicacions a través d’Internet i altres mitjans.  

Assenyala que el 2018 s’ha eliminat la partida de productes alimentaris, que era una 
partida que s’havia utilitzat per a alguns repartiments alimentaris per part d’entitats. Explica 
que l’àrea de Drets Socials vol que aquestes partides siguin eliminades dels pressupostos 
dels districtes i passin a ser subvencions. En aquest sentit, afirma que hi ha una partida de 
15.000 euros en subvencions per fer aquests repartiments. D’altra banda, explica que la 
partida «altre material de consum» s’incrementa en un 130,2%, passant de 40.000 a 
93.000 euros, ja que es destina a comprar l’equip de les prop de 80 persones que hi haurà 
en els plans ocupacionals del 2018. 

Manifesta que, en aquest mateix capítol 2, la partida «altres despeses diverses» decreix un 
25,7%. Assenyala que es tracta de despeses no concretades a l’inici del pressupost i de 
les quals s’han tret uns 60.000 euros per cobrir una part de la partida dels contractes de 
casals infantils, ludoteques, auditoris i casals de gent gran, a la qual s’ha referit abans, que 
registra un increment del 117%, passant de 882.000 a 1.922.000 euros.  

Explica que la partida de treballs tècnics augmenta un 77,5%, ja que al llarg de l’any s’han 
adonat que hi havia alguns petits projectes, com arranjaments de voreres o horts urbans, 
per als quals no tenien pressupost i, per tant, es volen assegurar que això no torni a passar 
el 2018. Assenyala que els diners d’aquest augment s’han restat de l’apartat d’informes. 

Pel que fa a les transferències corrents (capítol 4), manifesta que la partida de serveis 
socials, de 13,4 milions d’euros, correspon a transferències que es fan dins del mateix 
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Ajuntament. Recorda que a l’inici del pressupost s’imputen aquests diners als districtes i, a 
mesura que transcorre l’any, es van transferint a l’Institut Municipal de Serveis Socials. 
Afirma que aquesta partida inclou tots els serveis que ofereixen els cinc centres de Serveis 
Socials que hi ha al districte. 

Assenyala que la partida del Consorci d’Educació ha passat de 167.000 a 0 euros perquè 
el 2017 es van fer servir aquests diners per ajudar a comprar un mòdul provisional de 
l’Institut Maria Espinalt. Pel que fa a això, recorda que, quan es van fer tots els mòduls 
provisionals d’aquest centre, es va arribar a un acord amb el Consorci perquè el Districte 
ajudés a proveir un altre mòdul, que seria utilitzat pel Consorci i per l’escola, així com per 
les AMPA i les entitats, fora de l’horari escolar.  

Es refereix a les partides més grans, com la de 676.745 euros, corresponent a la 
convocatòria de subvencions a projectes d’entitats, que anuncia que aquest any sortirà el 
28 de desembre i finalitzarà entre el 25 i 26 de gener. Manifesta que la partida de convenis 
amb institucions sense afany de lucre es refereix a tota la xarxa de casals de barri, en la 
qual s’ha produït un increment de 229.000 a 260.000 euros del 2017 al 2018. Explica que 
esperen que aquesta dotació es continuï incrementant, tal com van comentar en la darrera 
reunió que van tenir amb els casals del barri. 

Assenyala que la partida de subvencions per a la gestió de centres cívics no inclou els 
centres cívics que encara estan en concessió de serveis, i que esperen que el 2019, quan 
finalitzin aquestes concessions, aquests centres passaran a la gestió de serveis. D’altra 
banda, explica que les subvencions per a la gestió de serveis s’han reduït substancialment 
perquè han passat del capítol 4 al capítol 2, fonamentalment per motius de compliment 
amb la normativa de contractació autonòmica, estatal i europea.  

El president pregunta al gerent si vol afegir alguna cosa, i obre el torn d’intervencions dels 
membres del Consell Ciutadà. Atesa la manca d’intervencions, dona el punt per tancat. 

2. Donar compte de la proposta de preus públics per a l’any 2018 de les 
instal·lacions esportives i culturals del Districte de Sant Martí 

El gerent manifesta que aquest any s’ha continuat la feina que es du a terme des de fa uns 
anys d’intentar homogeneïtzar els preus dels 48 centres cívics que hi ha a tota la ciutat. 
Explica que, per tant, els serveis que ofereixen els quatre centres cívics del districte que es 
regeixen pels preus públics de l’Ajuntament de Barcelona tindran el mateix preu. Assenyala 
que només s’han fet algunes excepcions en el cas del centre cívic del Besòs, ateses les 
seves peculiaritats.  

Explica que els preus aplicables a particulars i a empreses s’han adequat als preus de 
referència de ciutat, fet que en alguns casos implica un increment. Remarca, però, que les 
entitats sense ànim de lucre del districte no hauran de pagar per disposar dels espais dels 
centres cívics quan l’ús que en facin sigui per a la realització d’actes interns i actes oberts i 
gratuïts. Afirma que aquest criteri ja s’aplicava en algun dels centres cívics, però que ara 
s’estén a tota la xarxa de centres cívics del districte.  

Indica que han adjuntat un quadre comparatiu de preus, i que des dels Serveis Generals 
del Districte han marcat en vermell els preus modificats, així com els preus comunicats de 
la gestió cívica del Centre Cultural La Farinera del Clot. Recorda que aquest centre, com 
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que té un model de gestió cívica, no està sotmès a la línia de preus públics aprovats per la 
Comissió de Govern.  

Pel que fa als casals infantils i ludoteques, explica que s’ha establert un preu reduït de 
7,44 euros més IVA per trimestre quan els infants hi vagin només un dia a la setmana. 
Remarca que a partir del tercer germà no s’aplicarà la quota. A més, remarca que la quota 
trimestral del casal inclourà els casals de primavera i Nadal, i que en cas que quedin 
places lliures per a aquests períodes, es podrà establir una quota específica per als infants 
de fora. D’altra banda, afirma que s’estableix una quota per a visites d’escola a tots els 
casals i ludoteques.  

Respecte als casals de gent gran, manifesta que es mantenen els preus del 2017.  

Quant als equipaments esportius, explica que tots els preus d’equipaments sense abonats, 
que són els que gestionen els districtes, registren un increment de l’1,2%, mentre que els 
dels equipaments amb abonats pugen el 2%. Assenyala que aquest increment respon al 
compromís que, en un màxim de dos anys, aquestes instal·lacions hauran d’incrementar 
els salaris dels seus empleats en un 3%, d’acord amb el conveni del sector. 

Finalment, indica que en l’annex del document es pot veure els preus que s’han modificat, 
marcats en color vermell. 

El president obre el torn de paraula dels membres del Consell Ciutadà i, atès que no hi ha 
cap intervenció, dona el punt per tancat.  

3. Torn obert de paraules 

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, opina que el document dels pressupostos no és prou detallat i no en facilita gaire el 
seguiment. Assenyala que, per exemple, els agradaria tenir informació precisa sobre les 
inversions que es fan al districte el 2017. Explica que ho van demanar i se’ls va dir que es 
faria un informe del 2017 al març del 2018. Afirma, però, que caldria un seguiment més 
fàcil i més continu. Proposa que en la trobada que es fa cada any sobre els pressupostos 
de l’any següent es faci també un informe de seguiment de les inversions d’aquell mateix 
any.  

El senyor César León Ortega, en nom de l’Assemblea de Persones amb Diversitat 
Funcional de Barcelona, pregunta si l’increment de vint persones a la plantilla del Districte 
té en compte el percentatge de reserva de persones amb discapacitat que estableix la llei.  

D’altra banda, manifesta que, de la mateixa manera que els criteris dels preus públics dels 
casals infantils i ludoteques estableixen que a partir del tercer germà no s’aplicarà la quota, 
voldrien també que hi hagués una bonificació quan el primer o el segon fill tinguin una 
discapacitat, ja que les famílies amb nens amb discapacitat tenen moltes més despeses 
que la resta de famílies. 

El senyor Jordi Gras Mateu, en nom de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa, 
afirma que els consells de ciutat de districte es fan per obligació i són merament 
informatius. Opina que cal reformar-los perquè siguin veritables òrgans de participació en 
què els representants sectorials, de les associacions de veïns i de les entitats puguin 
debatre i fer aportacions als temes que són objecte de debat. Afirma que només així seran 
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òrgans vius que serviran per a alguna cosa. Manifesta que, per tant, esperen que els 
consells ciutadans de Sant Martí i de Nou Barris, que són els dos sotmesos a proves pilot, 
puguin tenir un model de participació més engrescador de cara a l’any vinent, en la línia del 
que s’ha fet amb les Normes de participació ciutadana. 

El gerent agraeix les qüestions que s’han plantejat. Explica que al web de l’Ajuntament, a la 
part de «Govern obert», hi ha un apartat de pressupost en el qual hi ha el detall del 
pressupost del 2018, de totes les despeses realitzades, de tota la facturació i de tots els 
contractes. Destaca que, per tant, la transparència en aquest sentit és màxima. A més, 
remarca que hi ha una eina que permet la cerca per línies, per barris, per districtes i per 
tota mena de conceptes. D’altra banda, manifesta que, ara que ja fa dos anys que 
s’aboquen mensualment les dades sobre la contractació i la facturació que fa l’Ajuntament 
de Barcelona, segur que hi haurà alguna entitat o universitat que acabarà analitzant tota 
aquesta informació i els en podrà donar una visió externa. 

Afirma que sí que s’han tingut en compte els col·lectius amb diversitat funcional en la 
incorporació de quasi mil persones en la plantilla municipal al llarg del 2016 i el 2017, i que 
s’ha fet tant perquè és preceptiu per llei com per sensibilitat. Explica que ara no pot 
concretar-ne els percentatges, però que ho farà en un altre moment. D’altra banda, 
manifesta que està totalment d’acord que els infants amb diversitat funcional tinguin un 
preu reduït per entrar als casals infantils. Remarca que, de fet, cap infant amb diversitat 
funcional o amb cap altra mena de dificultat és exclòs d’una ludoteca o un casal infantil per 
no poder pagar la quota. Afirma que, en tot cas, esmentaran explícitament aquest aspecte. 

El senyor León manifesta que, aprofitant l’avinentesa, voldria demanar que es faciliti també 
l’accés als centres cívics als col·lectius que no tenen nòmina i que reben una prestació no 
contributiva de 426 euros. 

El president pregunta si hi ha alguna altra intervenció. Tot seguit dona la paraula al regidor. 

El regidor del Districte manifesta, en relació amb la intervenció del senyor Catasús, que és 
cert que caldria tenir el pressupost més desglossat, ja que a vegades és difícil entendre a 
què es destina cada partida. Afirma que una dada que ell considera clau és la inversió per 
habitant a cada districte. En aquest sentit, explica que en el mandat anterior Sant Martí era 
el quart districte en inversió per habitant, després de Ciutat Vella, l’Eixample i Sant Andreu, 
mentre que en aquest mandat és el segon districte en inversió, juntament amb Sant 
Andreu, després de Ciutat Vella, que és on hi ha més inversió. 

El president manifesta que esperen que, com a prova pilot, els consells de ciutat de Nou 
Barris i de Sant Martí puguin tenir una dinàmica diferent. Afirma que, en qualsevol cas, es 
congratula que la sessió d’avui hagi estat més concorreguda que la darrera que es va fer 
sobre les Normes de participació ciutadana. Assenyala que potser això es deu, en part, a la 
coincidència d’aquesta sessió amb la del Consell Plenari, que s’iniciarà tot seguit. 

Per acabar, desitja a tots els presents unes bones festes de Nadal i una bona entrada a 
l’any 2018. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19.00 h. 
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La secretària tecnicojurídica Vist i plau  
El president 


